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  :املقدمة
  أما بعد..هللا وكفى والصالة على عبده الذي اصطفى  احلمد
وِمن آياِتِه خلْق السماواِت والْأَرِض واخِتلَاف أَلِْسنِتكُم وأَلْواِنكُم ِإنَّ ِفي          {قال اهللا تعاىل    

اِلِمنياٍت لِّلْعلَآي سورة الروم) ٢٢(} ذَِلك  
ومسـي  ،   التاريخ   أعماقني أن لديهم موطن ضارب يف       يفتخر احلضارم واليمني  

موطنهم باليمن السعيد أو العربية السعيدة ، كما إن موطنهم هـو املـوطن األصـلي                
وهم أول من صدر لغات السامية إىل تلـك         ،  للشعوب اليت عرفت بالشعوب السامية      

ش وغريهم مـن    الشعوب إن كانت  عربية ، بابلية ، آشورية ، عربانية ، فينيقية وأحبا             
 العربيـة لغـة     ةت الفوارق بني لغتهم ولغت اجلزير      ، وبعدها تقللّ   األدىنسكان الشرق   

 وجتانس هلجاا وأصـبحوا يتكلمـون ـا بـل     ألفاظهافقاربوا هذه اللغة يف  ،  عدنان  
فخرج منهم امرأ القيس الكندي وهو أهم شعراء العـرب يف           ،  أصبحوا من متصدريها    

يضاً خرج منهم الشعراء املخضرمني أمثال قـيس بـن          أ و ،  النقاد  اجلاهلية كما يعتربه    
كـل  ،  سلمة اجلعفي وقيسبة بن كلثوم وأبو الطمحان حممد بن ضفر بن عمري الكندي              
  .هؤالء أصحاب لغة وشعر سارت يف اآلفاق بسبب جودة سبكها ومجال رونقها 
أن هلجتهم  كما أن لدى احلضارم هلجة يفتخرون ويتفردون بكلماا ويعتربون          

حتتويه الكلمة من مفردات وعبارات مجيلة مردهـا ومرجعهـا للعربيـة             دمسة بكل ما  
ختتلف عن كثري من اللهجات إن       فهي متأصلة ومتجذرة يف اللغة العربية وال      ،  الفصحى  

 ولكن االختالف أن لدى اللهجة احلضرمية خصائص ومميزات ال        ،  كانت عربية أو مينية     
جات األخرى حيث إا اكتسبت هذه اخلصائص من أمور عـدة        جتدها يف كثري من الله    

املـؤرخ  : وكثرية أمهها تلك املتعلقة باللهجة احلضرمية يف الشعر الشعيب كما يقـول              
الكبري حممد عبدالقادر بامطرف فخصائص اللهجة احلضرمية قد استعملت يف كثري مـن   

لغـة أو إـا مـن أفكـار      من صميم الاعتبارهااألشعار احلضرمية إما كغرائز أو على   
فاخلصائص هذه كلها متداول استعماهلا بني كـل        ،  وابتداع الشعراء الشعبيني أنفسهم     
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فما هو من اللهجة يف الشعر الـشعيب أو مـن إبـداعات     ،  الشعراء الشعبيني احلضارم    
يـستغين أي شـاعر      الشعراء احلضارم أصبح من صميم التراث األديب ومعترفاً ا وال         

هو من خصائص هلجات املدن والقرى        وأيضاً ما  ،ركون إليها عند الضرورة   شعيب عن ال  
وأيضاً يف كيفية نطقهـم هلـذه اللهجـة و    ، وقرى الوادي والساحل يف هلجام احمللية       

  .األحرف 
 أتت فكرة إنشاء قاموس للهجة احلضرمية حرصاً منا         القارئومن هنا عزيزي    

واهلدف هو تفسري معاين تلك     ،   واالندثارن  يف خدمة تراثنا وحفظه من الضياع والنسيا      
ومل حنـاول يف هـذا      ،   مبا يكفي لفهمها والتعرف على معناها        ئالكلمات ببساطة للقار  

ومـن أراد   ،   أصـوهلا  اللغة والبحث يف     تاشتقاقاالكتاب حماولة التقعر والوصول إىل      
داا من العاميـة إىل  وقد قمنا بشرح مفر، فعليه الرجوع إىل املعاجم اللغوية وقواميسها       

ـ     ةالفصحى إىل جانب احلالة واملناسبة اليت أتت منها هذه الكلم           ة إن كانت هذه الكلم
مستخرجه من األمثال الشعبية احلضرمية أو من أبيات الشعر ألكرب شعراء حـضرموت            

وأيضاً ما جادت به ألسن كبار السن وبعض األصدقاء والـزمالء وبعـض             ،  الشعبيني  
 بتراث وتـاريخ    ةنشر يف اإلنترنت يف بعض املواقع وبعض املنتديات املهتم        املهتمني وما   
  .حضرموت

 نظراً الخـتالف   ةبعض من الكلمات قد تتفق باملعىن ولكنها ختتلف يف التسمي         
وقد حاولنا مجعها وحىت ولو تكرر معناها ومل نـستبعد       ،  املنطقة واحلالة واملكان والزمان     

  .تعترب جزاء من الكلمة  لمات حيث الالكهذه التعريفية يف بعض ) ال(
آمل أن أكون قدمت يف كتايب شيء ولو القليل من الفائدة واملعرفة يف بعـض               

 إنـه   هيرضا  و هحيب من مصطلحات اللهجة احلضرمية، أسأل اهللا أن يوفق اجلميع إىل ما          
  .مسيع جميب

  
 املؤلف
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ردإن:  

اندروا مبعىن او، رج مبعىن أخوارجخ  
  :أفْسلْ

   )سهح نفْي مريمغن لسأفْ : (مبعىن أقل وأصغر، يقال يف املثل
حأكْس:  
  .يعرج  الذي ميشي وهو وهو
احتريت:  

يت إذا احتر(: واملثل القائل، عين غِضب مبيعين غضبت ، واحتر بتشديد الراء ،  
  .)وانته قائم قعد

  :أشالء
  .أهون
قَلَدإن:  
  .ل البابِفقْأِلد الباب يعين ل ، وقِفقْ اُمبعىن
  :آداه
  )فآداه يف الر (:واملثل القائل،  يديه مبعىن
وصرإم:  
  .احليوان أو اإلنسان أمعاء
  :لقّى-لقىا

 أي عمل قبضه مثـل قبـضة        )ة أعمى كَلقى مس ا(: واملثل القائل ،  أي عمل   
  .األعمى
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  : أُم ِحبيل
  .العنكبوت

  :طْإِب
وهو يوافق املثـل العـريب   ، )إبط تسرع (:ملثل القائل وا  والتريث ،  ؤوهو التباط 

  ).ة الندامة ويف العجلةتأين السالميف ال(: القائل
  :آل

، وأيضاً   )آل املكال ) (آل الشرج ) (آل فالن (:  فنقول   انتساب أداة إشارة و  
 ملعرفة األهل واألصحاب واألسر والقبائل والتجمعات والطوائف وامللل ومـا         

آل ) (آل القطـن ) (آل البالد) (آل بانافع(، فنقول ون بهينسبون إليه أو يعرف   
  ). آل الغار االمحر) (آل بايزيد) (آل البحر) (زمان أول

  :اتمأُأل
  .ةوهي الكيس اخلارج من اجلنني عند الوالد،بتشديد امليم 

  :أبوي
وهو األب أو الوالد ، والواو البد منها فهي ضرورية عند نطق هذه الكلمة ،فال 

 أيب أو البابا ، وأما عندما ينادى األب فهناك أكثر من كلمة تستعمل مثل               يقال
  .ةيابوي، باه وهي ختتلف حسب املنطقة وحسب القبيل، يابه، أباه 
بأُب:  

معىن هلا إال التأكد الشديد أو للتضخيم واالستغراب أو للمبالغة           وهي لفظه ال  
أُبب أنا معـاكم   (: نقوليد، فمثالً للتأك وهي لفظه مساعية فقط  ،   ولالندهاش
أُبب كبري أو أُبب     (:نقولبالغة والتأكيد الشديد وللتضخيم      وللم ،)أو وراكم 

   كثرياً حسب التأكيد الشديد وزيادة ةاللفظ  وتتكرر الباء يف هذه،)طويل قصري
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  ).أُببببب (:املبالغة فيقال
  :أَبداً

أبـداً مـا     ( : احلضرمية ،فيقـال   وهي للنفي القاطع ،وتنطق منونةً يف اللهجة      
، وينطقها الـبعض  )جلست أو أبداً ما قد خرج الشارع أو ما قد لعبت كرة         

  .، بدون تنوين ) ...ابد ما قد حصل كذا: (فيقول
أثَر ، هأثَرك:  

، أي حسبته يف املكال وضننته فيها، أي  )حبثت عنه يف املكال أثرة سافر    (:يقال  
  . ويعين أنك تكذب )صدقتك أثرك تكذب: (قال تبين واتضح انه سافر ،وي

أثّر:  
أثّر عليـه صـديقه أو       : (يقال،  يعين ترك عليه انطباعاً مغاير جديداً وعالمة        

، أي ال ينفع    ) وما يتأثر فيه الضرب   (،  ) بتشديد الثاء (،  ) القضيةت عليه   رأثَّ
  . تذكر ةيأيت معه بأي نتيج نه الأل التأديبمعه 
أُثُم:  

، أي إن فمه حجمه كبري ، ويقال        )بريكَمه  إثّ يدِعس:( ، يقال    اإلنسان وهو فم 
عداد باحلديث  واالستة، يعين انه لديه الرغب   )  المن بالكَ الَممه   إثّ ساملني : (أيضاً

أي انه اعتاد على غيبة الناس والطن واجلرح فـيهم   ،   )ةحتومفْمه  إثّ :(، ويقال 
  ).وصبعه يف عيينإيدي يف إمثُه (:واملثل القائل 

  :هيأرِب
تـصاحبها  ،  انة يف الفخـذ     ات واآلم عضلية بدون تورم كبري جبانب الع       بتصلّ

 بسبب عـدم   ،   اإلبر من وخز    أو اإلنسانوتنتج من اجلرح يف     ،   ةتكسري ومح
  .براعة املمرض
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  :أَثّثْ
عند جتهيز البيت يقال أثث ، ويعين جهز البيت من متاع وغريه، وهي تعتـرب               

  . البيتشرلفظه مستحدثه يف اللغة احلضرمية ، وباملقابل هلا مرادف وهي فَ
  :إثْم
 أي إن فالن من الناس قد وجد        ، ) مثْإني فالن حصل    ِكمس (: ذنب يقال  مبعىن

  .من عمل سيئ أو لقي جزاءه ذنب
اِدماألو :  

 تكلّمـت  أي   ، )ادم على األو  تكلّمت: (وهم البشر، واآلدمي واحدهم يقال    
  .على جمموعة من الناس

  :إستادى 
 ،أي مل يسبق ألحد أن اشتكى منه      ) ما قد حد استأدى منه    :(أي اشتكى يقال  

يف كلمة أستأذى يف هلجة حضرموت يف الساحل خاصةدالل إىل والذال حتو .  
د قَانراص الب :  

رد الذي يرتل مع املطر وخيتلف حجمهوهو الب.  
  :إثْل

، وهي نوع من الشجر ينموا تلقائياً ، وهي تكثـر يف            بكسر اهلمزة أو فتحها     
فَأَعرضـوا  {: ، قال تعاىل  )الدوم(وادي حضرموت مثلها مثل شجرة السدر       

فَأَرسلْنا علَيِهم سيلَ الْعِرِم وبدلْناهم ِبجنتيِهم جنتيِن ذَواتى أُكٍُل خمٍط وأَثٍْل           
  .سورة سبأ ) ١٦( } ِليٍلوشيٍء من ِسدٍر قَ

  :األزِميل 
  . املعادن وويف الصخر ، أداه تستخدم للنحت والنقش واحلفر يف اخلشب 
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  : إيبلِّه 
 وهي ، املشفوع بالقسم اإلجياب:  أي باهللا ،وكسر الالم املشددة بكسر اهلمزة 

  .  اليت يستعملها أهل البادية كثرياً الكلماتمن 
  :األقْصام 

 ، جريد النخل ، يستفاد منها كثرياً يف عمل سقف مـن جريـد             قصام النخل أ
 ، ومفردهـا    ة يرتع من جذع النخل    أن من أقصام النخل ، جيف بعد        أوالنخل  

  . يقال له قُصم
  : اللَِّيف

ـ       ة املتشابكة اليت تكون يف النخل     األلياف  ،  ة ، وتكون باستدارة جـذع النخل
  .  عوضاً عن الليفة الصناعيةوحول الكرب ، ويستخدمها البعض لتنظيف األواين

  :أقِْلِيد
يستخدم لفتحه ، مكونة من عود خشيب إلغالق وفتح األبواب ، وهو حتفه فنية 

عود خشيب أيضاً به أسنان خشبية  ، والبد لألقليد من أسنان ختتلف من واحد               
وهو مبثابة املفتاح احلديدي يف    ،  يستطيع فتحه إال من بيده األقليد        ألخر حىت ال  

  ).خوك إقليدك(:  واملثل القائلتنا هذاوق
  :إبره

حيقن ا اجلسم باألمصال واألدويـة  ، وهي احلقنة واحلقن الطبية  ،  ومجعها إبر 
  .السائلة للعالج والوقاية معاً

ر-اشِِراش  :  
أو ، ة ، يقولون اِشر أو اشر يف الكتاب أي إعلم عالم          ة أو ارسم إشار   علمإأي  
  .أشر عليه بإصبعه أي أشار عليه يف الكتاب أو ةإشار

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

قاموس اللهجة الحرضمية    ١٠

http://www.pdffactory.com


 

 )} PAGE {(

فأكْش :  
) فقر وكشافه: (والكشافة العناد ، واملثل القائل،  وعنيد   يء ورد سيئأي طبعه   

أي انـه  ، )  جهاز أكـشف  :(وممكن أن يقال على اآلت أو األجهزة ، فيقال 
  .ردئ وغري صاحل للعمل

  :  إيوا-أيوا 
  . داعي عند إجيابية الأو،  ) نعم (:تقال لإلجياب

  :إبزم 
  .قطعتان معدنيتان تتشابكان لربط احلزام

  :أُبلْ 
بضم اهلزة وتشديد الباء املفخمة ،وهو نوع من املعجنات واحللويات اليت تعمل            

وهو عبارة عن كعك صغري احلجم هش حلو املذاق الحشوة          ،   يف حضرموت 
  .فيه

  :ِإبِلِيس 
صفه ) د إبليس ،وبنت إبليس   ولد أو و  :( وهو أبو الشياطني وكبريهم ، يقال     

  .الشيطنةوكي ذ وأيضاً تأيت مبعىن ال ،للشخص اخلبيث
  :أبو 

  .وتنطق بو عمر ،بومحد ، بو سامل وتذغم األلف متاماً، للكنية كما يف العربية 
  : اُم سبعة وسبِعني  

  . أرجل كثرية تلذغا هل ،أربعني  وأربعة أمهي 
 أُوب  

  .ارةالسي ف، أي يعين وقِّ) اوب عندك :( ، فيقال سائق السيارةإليقافصرخة 
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  : اَمبوه 
 خاصة باألطفال يلقنون ا لكي يسهل عليهم نطقها         ة، وهذه الكلم   وهو املاء 

  .يف حالة رغبتهم يف احلصول على املاء
أَح:  

 للتأوه أه ، وهي كلمه دائماً ما تستخدمها اإلناث           ، بفتح اهلمزة وتشديد احلاء   
، يعين ما أمجله    ) أح من ذاك القماش   (: يقال  إعجاا بشي معني مثالً     يف حالة   

       ن وما أحاله من ذلك القماش ،كذلك يقولون لتقليل من عمل شـخص معـي
 ة لـسع أو، كذلك لفظة املتأمل إذا لسعته النار       )أح منك ما سويتها زين     (:مثالً

 لفظة عنـدما    وأيضا،   )دحق على اجلمر وال تقول أح     (:  واملثل القائل  حرارة
،  )يقـول أح   من بغاء البح ال   :(  الفلفل والبسباس واملثل يقول    يأكل اإلنسان 

  .)رحال تقول أح يسمعك العدو يف(:واملثل اآلخر القائل 
اآلجر :  

 ، دائماً يف حضرموت الساحل وجزء كبري من الوادي       )  يا  (واجليم هنا ينطق  
 وحيرق بالنار حىت يقسى      ، انواآلجر هو طوب أمحر من الطني احملروق يف األفر        

وبين منه جامع   ،  بنيت منه املساجد القدمية جداً يف حضرموت        ،  قساوة شديدة   
  .بشام القدمي) هارون(

  : اكَِّس عليه 
إكّـس   :(بتشديد الكاف ، يقال على شخص معني أو على موضوع ، فيقال           

  .ألبته وجتاهله أو أستبعده ألغيهأي ، ) عليه
داألو :  

  .ي للزرعحصة الر
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  : األسته 
  ) سته( وينطق أحياناً بدون األلف ،األهبل أو الغيب قليل الفهم 

  : أُوِقيه
معيار وزن معروف يف حضرموت قل استخدامه اآلن بعد استبداله بوزن الرطل            

  .والكيلو 
 ه-اُصأَص  :  

وتـأيت  أحيانـاً لالسـتنكار       ،  لطلب السكوت واهلدوء وعدم رفع الصوت       
 أي يطلب منه الصمت عن هذا الكالم  ،اض على الكالم والتتهكم عليهواالعتر

  . وأن يدع ويترك مثل هذا احلديث، طالق ألنه غري مقبوالً على اإل
  :أواق

  .عمله حضرمية قدمية
 كاألي :  

  ) .١(هو الرقم ، ) الدمينو( كما تسمى يف حضرموت،يف لعبة الضمنه 
قحإد -قحد :  

ادحـق   (:كني الدال و فتح احلاء ، مبعىن أمشي مثالً يقال         بكسر األلف و تس   
أي ) ادحق عليه بقوه(:أي امشي بسرعه ، ودوس أو ادعس مثالً يقال) بسرعه

  .دوس عليه بقوه 
قَشأر :  

  . أي لونه بين مع قليل من البياض،)هذا طري أرقش:(مثالً يقال:بين مع البياض  
 أَطْلَس :  

  .، وهو نوع من أنواع القماش األملسذو امللمس الناعم 
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 اش :  
  .  الطيور أو احليوانات أولفظة لنهر وطرد وتفريق احلشرات 

 شاي :  
ما هذا ؟ ،    ) ؟   ايش هذا ( ، أحيانالفظة لالستفهام غالبا ، وللتساؤل املتعجب       

  ! :، قال الشاعر متعجبا  ) ايش به ؟( ،  ) ايش لك ؟( 
  ايش من حب كل ما جيتذا * ذا ايش من حب احرمين رقادي 

  با نقصه عالوهم زاد
  .  تعابري خمتلفةاوهل) ايش قد راح ( :و يقولوا للتعبري عن فوات الشي
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عبهر:  
  .روث املاشية ومجعها بعر

ِركب:  
  . ومن املباركة ،أي مربوك

  :يبلِِّّ
  .بالذي أماميأي ماذا أسوي ) أيش اسوي بلي قدامي (:أي بالذي يقال

ِختب:  
واملثل يقال للمرأة ، )العيال ربع خبت أبو:(وهو النصيب أو احلظ ، واملثل القائل

فنصيبها وحظها ليس بكامل  أوالداليت ترضى بزوج له.  
  :نْيِئذِّ

وهو رفع صوت اآلذان لإلعالم بدخول الـصالة، واملثـل          ،  أي يقوم باآلذان    
  ).قع أصن عنديئذِّ:( القائل
واهب:  

اه صبحت  ونكتب ب (:يقول الشاعر اه تعين ماذا ،      أو مباذا ، والو    مبعىن بأي شئ  
شاراعية فوق الِقمثل الس(.  
ِزيزالبغ:  
  .ة غري مستحبةله رائح، ح لغرض حفظه مسك ميلَّ
ِبِنزر:  

  .لفة الغزل كاملة
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الشب:  
  .جماناً

قَبباحم:  
  .العنكبوت

زبزب:  
  .)النارجيلة(شة  أو الشيةشبة الربقص
هِفِتيلَبو:  

  .حيشى فيه البارود املتفجر، نوع من السالح القدمي 
  :رنِْقَاحباِق

  .أوكالمها الفكني إحدىتورح يصيب األطفال يف 
  :بطَاح
  ٠)الكثيب(الرمل

غيةب:  
  . أنواع العسلأجودمن 
  :با

بـاجنلس  ،    (:ون قبل األفعال للتـسويف  فنقـول       لفظه مبعىن سوف ، وتك    
يقع  )با(ولفظة مبعىن رمبا ، فنقول      ،  )اخل.. روحون ، بايفعلون ، باميوتون        باي

  .سيكون) سيقع(أي رمبا 
 ا كثري من قبائـل      اشتهرت كثرية من العائالت احلضرمية حيث       أمساءتسبق  و

باطاهر ،باعمر ،باعلي ،بارفعه ، باعيقـة، باعقبـة،       (:نقول  مثالً  حضرموت  
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 توهذه التسميات إما تـسميا    )  باراس،باكور باخنر، باأنف، باأسد، باعري     
  .اخل..  مجادات أو أماكن أوخملوقات   حيوانات أوأوألمساء أناس 

باَِير:  
 ءردي إنـسان أي  ،)  باير إنسان:(يقولون، خمادع وحمتال و  وسيئ ءرديمبعىن  

 وغري صاحله واملثـل     ةأي تالف ،  ) بضاعة بايره :(ويقولون  وغري صاحل وخمادع    
  ).عة بايره وال غرمي مطلبضا:(القائل 
ِيحب:  

 برعي الكالء   ةواملراد به الترخيص للحيوان والنشر    ،   أو الرخصة    ةمبعىن الفسح 
  .كان ممنوعاً من قبل عليها والعشب بكل حرية مطلقة بعد ما

اعب :   
 اليـد الـيمىن   إصبعوهي املسافة من طرف األنف إىل اية ،  ) باعات( مجعه  

مـا  ( يف احلديث املـشهور   ةكما جاءت هذه اللفظ   ،  سم  ١٠٨ممدودة حوايل   
  ).احلديث... تقرب مين عبدي 

  : البنطَلون 
  .البنطال
وزببز:  
هذا (: ب للشخص الكثري الكالم يقال     تلقَّ أحياناً،  صنبور املاء   ) احلنفية(وهي  

  .أي كثري الكالم،) شخص بزبوز
صنرالب:  
مع بقـاء صـفحة الوجـه    ،    وحول الصدر وعلى الكتفني    الرأسعلى  يوضع  

  .اهرةـظ
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تاشهب :   
  .ورقة الكوتشينة املعروفة

  :البوِني 
  .الباب الذي يفصل بني جناح وآخر يف البيت

قِبش:  
  .)كامل األوصاف والدنيا بشق انته بشق يا(: يف جانب يقول الشاعر

  : برزبه 
 انفـراد ،    حمادثتـك علـى    أريد، أي   )ز بك ربغيت باب (:أي اختلى به ، يقال    

 لوحده يف الس  يعين   ) مربز( وفالن  ،  الكالم مع آخر على انفراد      )  ةزالربو(
:  املتقاربني واملثـل القائـل  اآلخرينمتفرد وحيد مبتعد يف ركن الس خبالف    

  .)برز يب وقل يل حب أمك(
  :البكْْرة 

يضع يف كل غـرف الـدور       ،  وهي عمود دائري من احلجر يرفع به السقف         
  .رضي تبعا حلاجة مساحة الغرفةاأل

  :با فِْتيلَه 
   ).مشعة الكريوسني( ، من القماش مغموسة يف قاز ةفانوس صغري مشعته مصنوع

صنالب:   
خميطة بصورة بسيطة جدا ، خييطون جهـة مـن          ،  هو قطعة قماش مستطيلة     

 الوجه قرنـان  أعلىاملستطيل مع بقاء الفتحة املخصصة للوجه ، وخييطون جبهة   
 للمرأة غطـاء    ص والبن الرأس بعد لبسه مبا يشبه عصابة       ص خيطان لشد البن   وأ
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تكاد ختلعه ، وتلبسه   وال،الرأس حال الصالة ، وتستمر العذراء بلبسه يف البيت      
  .  العجوز عند منامها كذلك

ار :   
  .وغالبا ما يزن به التمر .رطال٣٠٠ًتقريباً  معيار مقياس وزن معروف وهو

ِبقَش:  
  . والنقودمبعىن فلوس بكسر الباء و فتح القاف ،

  :البرمه
  . نوع من القدور املستورة

  :الباغْ 
  . يف اهلند  وهو شبيه بتاج حمل الشهري، قصر للسلطان يف الغيل 

  : بنه 
  . سم٢ حوايل اإلاموهي عرض 

يتالب:   
  .املخزن يف احلصن وحنوه

ِقعرب :   
  . وخيتلف الربقع حسب كل منطقة يف حضرموت  ،ا بهحتجب املرأة وجهه ما

  :بِسطْ
  ).ةبسط خبسار(:واملثل القائل، الفطور مبعىن ،بفتح الباء 
  :البوِري 

  مادة التبغ الذي يوضع فيه    ) النارجيلة( ة أو الشيش  ةبهو رأس الرش   ل أو املعـس 
  .يزعند املِز
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  : باصواب 
  .يف فاخلاملطر ،  طشطشت املطر الصغري جداً

قَعاو الص قَعيباص :   
من ،   نظراً لضعف يف مسعه      األصواتيفر من     ال ،االخضرارطائر مائل إىل لون     

  .شبيه بطائر العول، فصيلة احلمام 
  :بانه

  مفتاح الصواميل 
  :رِبِس

  . ر بعدِمت يأنة دون رفْ الصأوة رمالبلح وقد تلون باحلُ
  : البناِقل  البنقَّلة و
وتكون غالبا يف منـاطق      ،   ون فيها  يتفن أبنيةفلل واالستراحات ، وهي     هي كال 

  .وتكون مفردة غري متالصقة ومتباعدة، سهباء قريبة من املزارع 
   : بِقلْ

  .من البقوليات يأكل غالباَ مع وجبة الغذاء شبيه باجلرجري
الِبد :  

 إذاحىت  ،   يتحكمون بواسطته بري الساقية   ،  بناء حجري بني اجلرب والساقية      
إذا نقص املـاء وضـعف      ،   ةامتأل ردموه ، فيمنع املاء من خروجه من الساقي        

  .وتوقف عن  اجلرب
  : ِبركَة 

، ال يتجاوز عمقـه طـول        ) اجلابية(  اقل عمقا من     إمنا ، باملاء   وءحوض ممل 
   .أيضاًتوجد يف املساجد ، الساق تقريباً 
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  :البالِليطْ 
  .قربة املاء  ) الشول( خدم لتعليق يست، الق خشيب ععبارة عن ِم

  :بطّال
أي شـخص   ،) هذا إنسان بطّال  :(على الشخص ويقال   مبعىن سيئ أو بذئ ،    

   .سيء
ارازب:  

  .السوق
  : الربدلو 
  .املخمل
 ورابالب:  

اهي البخاري املعروف أو لعمل الش  ،  يستخدم لتسخني األكل    
سط البـابور   وتوجد به فتحه يف و     حيث يوضع فيه اجلمر ،     ،

 أطـراف لزيادة اشتعال اجلمر ، وكما يوجد به مقابض على          
  )منوذج من البابور(             البابور ليسهل محله ونق

  :ِبنيه
  .يعين البنت أو الفتاه، بتشديد الياء 

  :بقْعه
  .قطعة األرض 

  :بقْعه
  وهي مشهورة يف الساحل ويف     ةيقولون يف حضرموت عند التحي    ،  الدنيا  مبعىن  
  .معىن كيف الدنيا معاك، ) هعقْكيف ب (:الوادي
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  : البوِين 
  دخل البيت حجـزه     لصاً أنباب كبري ضخم ثقيل ، يفصل بني دورين ، فلو           

 كان قد دلـف     إن األسفلىل  إبطأه من اهلرب    أ أوذلك الباب عن الدور التايل      
  . األعلىمن 
  :ِبزغْ

  . من احللياألقراط
  :البيل 

   الكهرباءفاتورة املاء او
  :بدعيدع

  .مع البياضمنقاره طويل ولونه بين  له كيس يف احللق ، طائر
  :دعِب

  )بعد الرزق من طريق الرزق(:  واملثل القائل  ،مبعىن أبعد
بيتِغ ِب-ىغ-ب غااه:  

  .وبغاها مبعىن أرادها، وبغيت مبعىن أردت، مبعىن أراد 
  :بيِسه

  .وهي أقل من العانة ،عمله معدنية من معدن الصفر 
تب:  

  )جاء كما يوم بت(: واملثل القائل ،مبعىن ذهب وراح
عبر:  

  .وبرع الدار خارج الدار، أي خارج 
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  :تعلُومه
  .درس
عتقْب:  

  .جهواظر أي باتضرب يف الع يف النبوباتقْ، تضرب 
ختْلَع:  

  ).إبن والختلع(:تزرع ، واملثل القائل
خالت:  
ر وبعري يأكل   صبعري يع :(واملثل القائل ،   مادته الزيتية م بعد إخراج    ِسايا السم بق
التخ.(  

ِتِبت:  
  .ويقال وين باِتِبت أي يعين أين سوف تذهب،  وتبتبه يعين تذهبه  ،تذهب
بخت:  

  .استتر ، ويتخىب يستتر، متخيب مسستر
  :تريض

ر لك  ِك ياجرد التعن  ضتري(:واملثل القائل  ، اضه التأين يف األمور   والر،  أي متهل   
   .)محناضه من الروالر( ،)سقاية

  :تراشخوا
   :يقول الشاعر، روا اجتضاربوا وتش

تريف واوا بالكَاشخن ما يضهرن دمأل  
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اِذرحت:  
  ).حتاذر اجلمل وتظهر عاجلمال:(واملثل القائل ، مبعىن تستحي

  :تركُمه
  .عالمه ظاهرة

تِتمخ:  
  :  يقول الشاعر ،تسد

  رةجم علي احلنِتخَ ت باباحكم عِرب اــي
  :تاِدِيه 

  .أي تؤمله وتوجعه، ) ركبته تاديه أو يده تاديه:(يقال، أي تؤمله 
  :تعين

  ).هان يف وجهة تعير البقْبلو باحتِل:( واملثل القائلرظُمبعىن ان، بتشديد التاء 
  :تمام

 أو، يـرام   أي كل شي على ما) كل شي متام(مبعىن ،  على الشي أي للموافقة 
  .مت األمر
  :تاَن

تان(تنطق بدون األلف، أو األتان ، ان أنثى احلمار وهو الت.(  
  :تغبى

  .ي املختفيواملتغب، اختفى 
  تبا

 إن تيـا   (: واملثل القائل  ة البادي أهلستخدمها   ي كثري ما  وهي كلمه ،  ريد  مبعىن ت
  .) عبيدك رطب إيدكالناس
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ِلبِتغ:  
  ترفض
حتفْس:  
  :يقول الشاعر ، ترفض 

  .حتل وتتنعم وتفسح يف املصايب والذنوب
   :التِبلْ
  .املكسرة بعد دوامتها) الرب( القمح سيقان وهو القش الناتج من خملفات، التنب 
اِسرييت :   

  .مرحلة الوصول يف البناء ملوقع الشبابيك 
  :تعاِشي

  .وبختصِيح وت
رايت:  
  .يارة العجالت يف السإطار
قِّّيت :  

ليش تقّي كذا  أو لـيش       (: يقال مثالًمبعىن تسوي ،     بفتح التاء و شد القاف ،     
   .)أقّيت كذا

  :ِتفَال
بكسر التاء ، مبعىن سفرة الطعام ، وهي السفرة التقليديـة           

 وهي  تصنع من سعف النخيل    للطعام عند أهل حضرموت ،    
  .ائرة مستوية الشكل وهلا حواجز جانبية  ددعبارة عن

  )التفالمنوذج من (   
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  : تولَه 
  .يستخدم لوزن الذهب والفضة، مقياس وزن معروف 

   : تصولْ
  .يقال تصول األرض جتمع مياه األمطار يف األرض

عيهت:  
  .تقيأ
ادِته:  

 : واملثل القائل   ، بهعىن تضارب ، وهده يعين مضار     مب،  بكسر التاء و فتح اهلاء        
  ) .حِيويِص دِهِي(
  : بداه الِت

  .   لتخفيف تزاحم النبات ألجل منو النبات سريعاًةعملية التنفيس بني الزراع
 وت:  

  : الشاعر ، ويقول)يتك ِجتو(:يقال، ىن حاال وهي مبع
  من قال شي يف احلب تو يفعل** تشهد لنا أقوالنا وأفعالنا

كتو:  
  :يقول الشاعر، حتك أي على را

  .فرتوك من هنا ملا ع**   يف اخلضر نتوك رِش
 ِرِيكالت-ِيِر األتك:  

 القاز  يبخحيث  ،  فانوس يعمل على ضغط اهلواء والقاز معاً        
  .املضغوط يف مشعة حريرية تسطع ضوءا

  
  )منوذج من األتريك( 
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  : فالتصِرِي
بقصد التخفيف  ،  بل استوى الثمر     وقطع عدد من االخيال ق     إنقاصوهي حالة   

  .ةراحة النخل إوزيادة حجم الثمر و
  :ِتفَاجلْ
  .جتادل

قحدم رمت:   
 ،وهرسه  زع أحياناً حيث يبقى النوى    ـ، وقد الين  عجينة التمر بعد نزع النوى      

 ،   بواسطة اليد أو الرجل بعد تنظيفها وغـسلها        هتكون عملية هرس   ،   باألرجل
  . رديئة من التمر عادة وليس بالضرورةعأنوايتم اختياره من 

ِليدجالت:   
   .جتليد الدار بالطني وبالرماد

  :تفْلَه
   .وهي البصاق

  :او التنور: التنار 
يسمى خبز   ما ، ويستخدم لعمل اخلبز أو     ) الفخار( يصنع من الطني احملروق     

ر البـد مـن     وألجل إشعال التنا   ، وهو خبز ختتلف تشكيالته وأنواعه    ،  التنار  
شكل  يف التنانري احلديثة ،      ةوجود احلطب ويتم إشعال احلطب وهو مبثابة الشول       

 ويأيت منفصال او ملتصقا جبدار املطبخ ، وهناك تنـانري حديثـة          أسطواين التنار
واليت تتكون من الصفائح احلديديه والغاز ويـسمى        

  شولة  أدخل يف تنار الطني     حديثاً وأيضاً،  بتنار الغاز   
 حيث عمل لتنار الطني شبكه توزيع الغاز اسفل       الغاز

  )منوذج من التنار(            .التنار الطيين 
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  : التكّية 
  . الوسادة أوة خدهي املَ
  :تِيحه 

يكون يف اجلدار يف الغرف املرتليـة       يبىن داخل الغرف،    وهو كبت أو دوالب     
  .حلفظ األشياء واألدوات اخلاصة

  :التاوه
  .اخل ..  البيض أوتعمل لقلي الصيد وهو الوعاء الذي يس

  
  )منوذج من التاوه(

اتِيكَتب:  
الغرفـة  :(تقال موعة من األشياء تقوم بعملية التزيني والتجميل ،فمثالً يقال         

، مبعىن إا ملئت مبجموعة من األشياء جعلـت منـها شـكل    ) مالنه تباتيك 
  .خمتلف
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  :ِثِعلْ
  .الثعلب
دثَم:  
 عند اجلميع لكونه مسك     ةواملتاح،  احلضارم    عند ة احملبب األمساكو من أفضل    وه

 وخاصة كل ما كان لونه مييل        ، وحلمه لذيذ الطعم  ،  يتالئم مع مجيع الطبخات     
 اليت تصدر إىل اخلارج وخاصـة إىل        األمساكحيث يعد من أهم     ،  إىل االمحرار   

  .  ة وأيضاً هو ما يعمل به معلبات التونأوربا
  : اره الثَ

  . بني البئر واحلوض ة الواقعةاملساح
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  :األجلح
 الناس  إن املذنب يعتقد    إنأي  ،  ) األجلح يستعين (:واملثل القائل  ،   وهو املذنب 

  .يدور من كالم بني القوم يعنيه وأن ماإليه ، ينظرون 
  :هعباجلَ

 ةأبرد من جعب(:واملثل القائل ابع الفخذ ، ومجعها ِجأعلى،   عند اإلنساناإللية
  ) .مستقيه
  :اجلَِحي
  .)من السماء يلتقيه اجلحي ما سقط:(، واملثل القائلاألرض 
  :اجلَلَب

  .املاشية اليت تباع وتشترى
  :جاِزع

  .مار
  :ة لَحاجلَ

ينطق اجليم بالياء كما هي هلجة أهل حضرموت الـداخل          
لطـني  وهو يصنع من ا    ،يا  والساحل يف نطق حرف اجليم      

استخدامات كثرية كتخزين املاء أو التمـر أو        له  ) الفخار(
الطحني أو احلبوب ، وعادة ما يكون يف احلمام ويكـون           

  :، يقول الشاعر يف ذلك  باملاءلئتمم
  .مالنه طحني) اليحلة(كبش مربوط وال**  سنني أربعياريت رمضان يقعد عندنا 

  )اجلحلةمنوذج من (
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  : اجلُبة 
  صوف الأومفرية غليظة مصنوعة من الفرو 

  : اجلَابية 
 باملاء ، عميق نوعا ما      وء ، وتنطق يابيه عبارة عن حوض مربع ممل        ةركَوهي البِ 

  . واالغتسال فيه وء الوضألغراضعلى قامة الشخص ، يوجد يف املساجد 
  :اجلرملْ 

  .فانوس القاز العادي 
  
  
  

  )منوذج من اجلرمل    (

  : اِجلليجلة 
تصيب الشخص يف   ،   أحد يزرعها   أندون  تنمو بشكل عشوائي    ،  نبات خمدرة   

  .حاله أكلها بنوع من التخدير واهللوسة
  :  املربشِجبلْ

  . االنسان لنقل الطني ، تكون صغرية احلجمأوسلّة من اخلوص حيملها احلمار 
  :  املدمنِجِبلْ

 ، تكون )روث البهائم( لنقل الدمان اإلنسان أوسلّة من اخلوص حيملها احلمار      
  . احلجمكبرية
   : رهاجلَ

 حىت يبلغون املاء    أو،   منها   واألوحال املخلفات   وإزالة،   التغميق واحلفر    لآلبار
  . نضب وقل منها إذا
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   : اِجللِْجلْ
  .السمسم
دويج:  

  .طيب ومؤدب ، تطلق لكل للذي يسمع الكالم
  : اجلَحمه 

  . رية احلجم نسبياًبك،حشرة لوا أسود 
  :اجلَرب

ومفردهـا  ،   فيها النخل والـزرع   ،  رية الصاحلة للزراعة    راعية الصغ القطعة الز 
  .جربة

شواجلُه :   
  .اللونوهو قمح مييل إىل اخضرار ، يعمل يف اجلمر نصف جناح مث جيهش 

  : اِجلذْفَرة 
  بطت دون زراعة أأو األرض البور اليت ،  من السيول ة املخدداألرض
ِفريج:  

ه إال ذا   لَمـا للنـص   :(ويف املثل ،  بية احلضرمية    اجلن أو السكني   أوغمد السيف   
  )ريِفاجلَ

ِنيةاجلُو:   
شـوال  بـر     أي شـوال رز و      ،  ) ز وبر  ر ةونيج:(فنقول مثال  هي الشوال ،  

  .وهكذا
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  : حطْ
  .ه ع وحطُّه أي ضعضأي 
حِيت:  
  مكان

  :حقلُ
  ).اهق عشه ماحلُاق غذَإن حلُ(:واملثل القائل، عىن أوجد أوحصل مب

  :حيسه
  .وهي اإلعصار البحري

اتِحت:  
أي الدقيق الـذي      ، )خمحتات اللَّ :(فيقال،  الدقيق من الشي كاألكل وغريه      

  خمينتج من اللَّ
ِحِمر:  

  .وهو نوع جيد،  اخلشب أنواعنوع من 
ِحِنق:  
  .زعل
  :ِحِجلْ

  .ذات تربة خصبة صاحلة للزراعة، عبارة عن شرج زراعي 
لْحص:  

  . مبعىن وجد،بتشديد الصاد
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  :حذَل
  .القوة والصالبة

  :حبابه
  .اجلدة
  :حياك

  .للثناء والترحيب
احلَاِدق:  

  .وهو طاعن يف السن،  ةالرجل يف الشيخوخ
  :حنة

دره املعدن مثـل الرنـة      ـ ، وهو صوت رفيع يص     والنون املشددة  ءبفتح احلا 
، ) أهل فالن عندهم حنانه   (:لويقاأي فيها صوت    ) السيارة فيها حنه  (:يقال

إما صـوت زواج وفـرح أو       ،  أي يصدر من بيتهم صوت      ،  وهي مجع حنة    
  .صوت صياح وصراخ وإزعاج

ِحِفن:  
  .راحتني اليد
وففوحر:  

  .أجزاء صغريه من قرص  اخلبز
دح:  

ونقوم بالسؤال فنقـول    ،  ويسقط األلف متاماً    ،  ) الواحد( هوتأيت مبعىن أحد    
  :ل قول الشاعرمث) حد هنا(

  ماسك من السكة طرف*** حد يف الغبه وحد
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  .أي بعضهم كذا والبعض اآلخر كذا 
احلَشك:   

 جافه توضع بني كل موفر وموفر حلماية البيت من التصدع أو نـزول            أشجار 
  .األرضية نتيجة للحمل الثقيل، ويسمى ذياذ يف بعض املناطق

بحر:  
  .جهز

  :مححمه
وهي اهلمهحتمحم الينسونك(:واملثل القائل ،ه م(.  

  : احلَكَاء
ويسمى قبوض يف بعـض     ،  هل العروس   أوهو اول ايام العرس ، ويكون عند        

  .املناطق 
  :حدرى

  .الناحيه الشرقية من وادي حضرموت
اماِحلز :  

  . الذهب ، تربط املرأة خصرها بهأومن الفضة 
  :احلُوكة 

  .أي نسيج العناكب 
ِمحس:  

  . علس يعين الزمواحلَ، عل يعين ِز بكسر احلاء
  :ِسفاحلَ
  .وحيسف يتلف ، تلف ال
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  : حيلَه
ماء يبقى يف حفره بعد األمطار ملدة شهر تقريباً أو أزيد ، يستخدم ماء شـرب        

  .للحيوانات
ففوحر:  

  .جزء من قرص اخلبز
ِكنان السحص  :  

  ا اخضر له سيقان طويلة جدا وقد يكون لو       ات ، حشرة من اجلرادي   يـسمى 
  .نِك السبكَرعأحياناً ب
وبةح :   

أو مـع   ،  هي طريقة جيلس ا الرجل بضم رجليه إىل بطنه وربطهما ببعضهما            
 خيطب  واإلمام عرفها العرب قدمياً  وكره الدين اجللوس ا يوم اجلمعة            ،الظهر

  .ة أو شال  أو غرية عمامةحيث يستعمل للحبو
   : احلنذُولْ

  نوع اخلنافس ، لوا أخضر،  يتباركون ا ، تكثر بعد موسم املطر حشرة من 
بح بح:  

البطيخ ، ومن أشهرها حبحبحجرفع مي .  
  :حِطيطْ 

  .هو الرجل النحيف ِطيطْاحلَحنيف ، والرجل 
  :لْاِحلِج

من اخلالخل الفضية ذات الوزن اخلفيف ،وملتصق يف هذه اخلالخـل حبـات    
  . صوت مميز عن احلركةالقناقن اليت حتدث
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  : احلَمراء 
  .نوع من التمر

  : احلاشدي 
  .نوع من التمر

  :اِحلجوة
وتفصل بـني البـاب   ، وهي مدخل البيوت الشامية   ،    وفتح الواو  ءبكسر احلا 
والباب الداخلي وكأا ملجأ تستتر     ) بالسدة(اليت تسمى   ) الرئيسي(اخلارجي  

وجهها ملن يشرف عليها من النساء ليعرف  ةفيه املرأة قبل ولوجها للمرتل مسفر
ومن فوائدها غري التهويـة دخـول   ، من هي الضيفة فيسمح هلا بدخول الدار       

ر حتت األمـر    النساء إليها وهن غري راغبات يف الصعود فيتحدثن مع أهل الدا          
ويستخدم ،  كاف دون أن يسمعه من خارج البيت         الذي جئن ألجله بصوت   

ذا تكون بأركاا أوتاداً كالسلم      ،    حالة الطوارئ    كمهرب آمن من احلريق يف    
وهـي  ،  ميكن استخدامها للفرار إىل طوابق أسفل دون اللجو للقفز واهلـالك            

تنكشف عورته وعورة    وقد ال ،   املرء فيه من دخان      الينشقمكان جيد للتهوية    
  .له أمام الناس وميتد إليه اللهبأه

ضاحلَو:   
  .احلوض الواقع جبانب البئر 

ماحلور :   
  .التمر اهلندي

احلَظَار:  
ويكون بعمل  ،  ه  ييتم جن   ما أو،  سواها من املزروعات      ما أو،   النخلة   ةحتويط

  .إليه األيديسور من سعف النخيل حظرا له من امتداد 
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  : راوهاحلَ
  والغذاء مع أهل العروسة، الذهاب إىل أهل العروسة ألخذها 

   : الولْاحلَ
  .أو نواة النبق) الدوم(لنبق بذرة يف حبة ا

  : احلرِوي 
  .املشارك بالذهاب مع املعرس إلحضار عروسته

راحلَز :   
ها أو  فنـص  أويف ربع الـساقية      ،   وحدة لقياس وصول ماء السيل يف الساقية      

  .مالها
جاحلَد :   

  . ) احلنضل( املر 
احلَِجري :   

  .الصليق الزغاريد أو
  :حاجة فنانة 
  .حاجة حلوة
  : احلَـبـر

، يشبه التمر فيتساقط تلقائيا       ما إىلواستحالته   ، األخضروهو نضوج الغاسي    
 يـتم   أولذا يقطـف     ،  املراحل التالية  إىلتنفيه النخلة عنها فال يستمر       وهو ما 
  . أكلهو التقاطه 
اتاحلُو:  
  .الدود
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  :اِحليوانْ
  .األطفال الصغار

 احلَقَب :  
  .ة موضع السر، خيط حول البطن 

  : احلَِتي 
  .املطحون افف ) النبق(مسحوق الدوم 

  : احلتيكَة 
وكان بديل  ،  مسحوق نبايت يستخدم للغسل وخاصة للنساء مثله مثل الصابون          

  .ةالصابون قبل ظهور
  : احلَرو

 كـسرت بعـض   إذا ، ويزيد وينقص ة الساقيأووهو جريان السيل يف الوادي   
  .د مل يكن بالوادي ِبإذا أوالسواقي 
وساحلَب :   

ويعلق به من العني قـال   ،   الساعد للطفل الوليد من جلد الغنم        أعلىيوضع يف   
  : الشاعر

  ماخلس حىت احلبوس* يلعب بنا زقر سقله 
اقّنح :   

  .سريع الزعلبفتح احلاء و تشديد النون ، تطلق للشخص 
احلُِصن:  

وبداخلـه كـل    ،  كبري ذات التحصني اجليد     وهو بناء عايل    ،  اجلمع حصون   
  .املصاحل من بئر ومصلى ومستودعات ختزين ألطول فترى ممكنة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

قاموس اللهجة الحرضمية    ٣٩

http://www.pdffactory.com


 

 )} PAGE {(

فاحلََش :   
  . ) مايلتقنيفشاحلَ(:  واملثل القائل اففأوالتمر اليابس 

  : احلَبل 
 البيت ويبىن   أساسيكون من ضمن    ،   نصف متر تقريبا     بارتفاعوهو من احلجر    
 البيت من املياه واألمطار ومن مث يبىن اس من احلجر محاية ألسفلعدة حبال للس 

  .فوقه باملدر
  : احلره

اجلربإىل املاء بإدخالللتحكم ،  ةوروهو مدخل يبىن من احلجر والن .  
  : نااِحل

  .ليلة العرس
دحيرع اد ب :  

  .شال هندي من القطن
  :احلُقّه 

  .تستخدم حلفظ احلنضل واملكسرات
  : اِحلِجلْ
  .احلقل

  :احلوش 
  .رة حلفظ البهائم املسواألرضطعة ق

 ِحساِحلس:  
له بعض االستخدامات كمادة مـن      ،   البطحاء   أو الصخور   أنواعهو نوع من    

  ).الدجر نوع من أنواع احلبوبو(،ويستعمل يف النار إلجناح الدجر، مواد البناء 
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شيةاحلن :   
  .رهاربطه املراة البدوية على خص، تطويل وملتوي ،  ةحزام من الفض

احلَِشيش :   
  . أحد يزرعها أن تنمو دون األعشاب
   :محة السيلْ

  . نقطة يبلغها أعلى شدته و
حطّتالد ار :  

  .أي مر على بنياا فترة وأمنت الصدوع
 ماخلُش:  

  . زاوية الدارأوركن ال
 ماخلُش:  

  .حد األنف
  : احلَيدوان 

  .وهو غايل الثمن ،  للعصيد ميستخد
ِكة احلَن:  

  . مكان تصريفه يف الطهارةأوجمرى املاء 
  : حيطْ 

  .البستان الصغري امللحق بالبيت
  : ه احلَِم

 املتعفن تغري لونه ورائحته من طول املكث        اآلسناملاء  ،  بفتح احلاء وكسر امليم     
  .  به األقذارومن اختالط 
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  : احلرثَان 
  املزارعني
احلَش :   

  .ن يف اجلهة اخللفية للدار ويكو، جممع النفايات البشرية 
احللِْتيت :   

  .كريه الرائحة ، يستخدم لعالج الريح، ) الصرب( خالصة نبات يشبه 
ورباحلَي :   

  .حيبور الرمي حافته  ) حافّة الشئ (أو ، ءالشيالنتوء البارز من 
  : احليق

  . ومنها ينسب اسم قبيلة احليقي، السهل 
  : احلَِلي 

  .ويعمل شق يف األرض،   حديد حلرث األرضتهي بسنتن،  من اخلشب أداة
   : احلرملْ

  .نبات بري ، يستخدم كعالج
  :احلصاةْ
  ).ا ينط العود إال من حصاةم:(واملثل القائل ، احلجرة 
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اخلَِبت:  
ومجعها خية والرباري البعيدة اخلالية من البشرودوهي األ، ت بو.  

  :ريِماخلَ
  .يضاف إليه اخلمرية، وإبقائه فترة قبل خبزه ه نجخبز يتم ع
اراِخلص:  
  .السمك
  :خلْ

  ).وخل العود للنارإجن الثمار (:واملثل القائل، أي اترك 
بزخ:  
  ).هبإبليس ما يكسر خز(:واملثل القائل، زيار املاء أوهي 
اِخلن:  
  .الِسر
عمخ:  

  .سذج وأهبل 
  :خرقَه

  .قطعت قماش
هاخلر :  
ومنـها  ،  وهي سقالة البناء املعلقة حببال يتم إنزاهلا شيئاً فشيئاً          ،  لراء املشددة   با

ة الدارخر.  
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  :خلَُّوه
: واملثل القائل   ،   وه ميشي جعلوه ميشي   فمعىن خلَّ ،  مبعىن جعلوه   ،  بتشديد الالم   

  :ويقول الشاعر ،)خلوه كما الوثن(
  .يعمل على مشتهاه***  ماحد يكلم سعد خلّوه     

  :يهلِخ
  .فارغة
  :هاخلَلِْف

  .نافذة البيت
  
  
  

  )منوذج من اخللفه(       

  : اخلطّراه 
  . أول زيارة للعريس وزوجته ألهلها

  :اخلرطَانْ
  .الكالم السفيه البدء التافه

بزخ:  
  . وتأيت أقل منها حجماً ،من نفس فصيلة األزيار
  :اخلراران و اخلرارات

وسفلية تسقط أو ترفع إىل جمراها فينغلق البـاب         يف الباب مغاليق راسية علوية      
 إىل ويلجئون  ، بكل تلك املغاليق   بإحكام قلَغأي املُ ،   دلَقْويصعب فتح الباب املُ   

  .تقليدها يف املساء قبل منامهم
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  :ِخِلي
  .فارغ
  :خيبة

  : كلمة يراد ا التحقري للشي ، يقول الشاعر
  .رخيبة املرابش والقصب خيبة صنابيق اخلصا

وقزخ:  
  .)وق وربك يرزقزخ:(واملثل القائل، ثقب ال
   :وصاخلُ

   .ها خوصةواحد، ورق النخل 
  :خرِبشه

  .ةصوت فيه خشون
  :خمر

  .ومخّر ثيابك بلّل ثيابك، أي مبعىن بلل ، بتشديد امليم 
  : ه زاناِخل

  .مستودع صغري ملحق بالغرفة للتخزين
  :خرت الدار 

  . السقف تسربت املياه منأي
قـُـر    :اخل
  .الـثـقـب

 اخلُلُب :  
  .الطني املغمورة باملاء
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  : ره اخلَ
، ويتدلّى منـها  ،   جيلس عليها البناء أو املنور        ،  حببل ةقطعة من اخلشب مربوط   

   ).السقالة( تقوم مة 
  :ِخنم 

  . والتعفنةتغري الطعم والرائح
  : اخلُلْعة 

  :غنون كساء العروس ليلة دخلتها ، قالوا ي
  مرمي أالّ سقيلة ماعليها كلف مي

  من بغا الزين يقعد حتت مرعاض مرمي
  مرمي احلسن ياخلعة على بري زمزم

  أال ياحول حواله
اخلطَّاف –خمطاف  :  

  . سقطت بالبئر إذا ةلطلوع الزانمتشعبة الرؤوس حبل به قطعة حديد 
راخلو:   

  .وهي عادة خلف البيت ، مكان تصريف جماري البيت 
  :اِخليلْ

  .الغصن من العذق حيمل جمموعة واحدة من التمر مشروخ
  : اخلَرش 

طني املباين املتهدمة بعدما كانت جزءا من جدرانه ، وليس طينا بكرا جديدا ،              
 صناعة املدر خلطا مع اجلديد ، مستفيدين من وجـود           إعادةويستخدمونه يف   

  .التنب فيه وقربه ورخصه 
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  : عاخلَلَ
،  األصليبعد قلعها من منبتها ، غرس شتلة النخل يف مكان خمتار ، وهو الغرس 
  .  خلع فالنبان جمموعة من النخل كان قد غرسها شخص ما إىلوقد يشار 

  :خزوه
   .اأحرجتمون أو اأخجلتمونخزيتوبنا يعين ، يعين عيب 

  : اخلُرارة 
   .عبارة عن مزالج خشيب لوصد الضيقة 

بخ:  
  .بضم اخلاء يعين جيري وخيب، أي جرى وركض 

  : اخلْرابة 
  .ة واملهدمةاألبنية واحلصون املتهالك

  :اخلِمي 
  . املاء املعكر غري الصايف

  : اخلَيبعان 
وضرب من ضروب الغناء اليت تتغناه يف املناسبات النسوة           ، األفراحمن طقوس   

  .فقط 
ـّل اِخل   : يـ

 وإنشاء،   بشؤون تقسيم املياه     املشرف اخلبري واليا املشددة ،    بكسر حرف احلاء    
  .ومسؤلية الضمر ،  وحالة االنقطاب، وحل مشاكلها ، السواقي 
  : خمقَه

  .التمر الذي فسد أو تغري وأصبح غري صاحل لألكل
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  : خرنثَى 
 إذا مل    ، وخاصة هذه التسمية تسمى علـى احليوانـات       ،  وهو اجلنس الثالث    

  .يعرف أعضاءه التناسلية أهو ذكر أو أنثى
  : واخلُرفَة 

الشماريخ مـن    ) اخليول(واستخراج التمر وقطع    ،  عند جناح موسم النخيل     
  .ةالنخل
  :اخلُبرة

 بدأ التمر ليمنـع  إذايغطى به املثمر ، مصنوع من اخلوص ، كيس واسع املسام    
  . األرضتساقطه على 

  : اخلَنة 
 أنحوهلا دون     ترى ما  أنالغشوة اليت تنسدل على وجه املرأة ، ويسمح للمرأة          

  .أحديراها 
  : اخلمبقَة 

   .األوحال اخلوض يف املاء و
  : اخلُطّفه
  .احلدأةطائر 
عجخ :  

  . مبعىن هباله
  :ختِمه

  .املصحف الكرمي
           
  )منوذج من اخلتمه(     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

قاموس اللهجة الحرضمية    ٤٨

http://www.pdffactory.com


 

 )} PAGE {(

  : اخلُِطْمة 
  .الربقع 

  : اِخلطْباه 
  .اخلطوبه
لُصخ:  

  .منفذ توصيل املاء بني الربكتني
  : رهاِخلطْ
  ٠ بعد الزواجأهلها للعروس لبيت ة زيارتولهي 

  : خفْرج
  .شكله مثل الصقر، أكرب من العول 
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  :الدنْ
   .وعاء يستخدم للشرب

اِشرالد:  
  .الفاسد والفاسق

  :الدسمالْ
  .نوع من القماش يصنع يف اهلند

  :الدهموره
  . والعريضةةاملرأة الطويل

الدفن:  
  .نوع من األفاعي شديدة السموم

  :الديم
  .وهو اجللد واحدة أو مجع

  .دِوِيلْ
  .قدمي

  :الدكة 
باجنلس على   (:يقال أي الدرج عند باب البيت من اخلارج      ،  ومجعها الدكك   

  .)الدكّه
هلَهالد:  

  .)هله عسرهالد(: واملثل القائل، التعود 
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ارالد:  
  . إذا تعدى البناء الدور األولوهو البيت، يقال دار آل فالن 

  : الدخلة 
  . مرتل زوجها ليدخل ا إىلاالحتفال وزف العروسة 

ويبالد:  
  .من يقوم بغسل الثياب

ديالد:  
  ).ديدها كما قروا:(الضرع ، واملثل القائل

بود:  
  .دائماً
ِحسد:  
  .اجلرح

  :دوِيره 
  .صغري للداروهي ت، الياء مكسور والراء ينطق بالتخفيف 

عروالد :   
 وكمـستودعات لبـضائع     لألغناممكان مسور ، نصف مسقوف ، يستخدم        

  .رخيصة الثمن ال يطمع فيها اللصوص 
  : الديِرة 

  . لألبوابتأيت مبثابة حمور ارتكاز ، عبارة عن حفرة صغرية 
خشالد :   

  .وصف يقال للمكان الضيق 
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  :الدقْسه
  الدقَّه
ِّرالدع :   

  .ةويكون بسيط اخلياط، ثوب املرأة من القطن امللون وشفاف 
  :الدقّاقّه
  . املنحاز

  
  
  

  )منوذج من الدقاقة(            

كُمالد :   
  .ةوممكن تطلق على اللكم،  زاوية الدارأوركن ال

  :الدراج- الدرجه
  . يشبه رقص اهلبيش ، الرقصأنواعنوع من 
لُوالد :  

  .الستخراج املاء من البئر بقصد الشرب،  من الربل أوجللد وهو وعاء من ا
ورالـد :   

  .سور البلدة ، فكأنه دائرة حيميها 
   :الدندنة

يف رفع وترية صوته    املدنِدن  يبدأ  ،  مع تنوع نغمات الدندنة     هو التحضري بالغناء    
 لترجيـع صـدى     أذنيـه ويضع كفيه خلف    ،  تدرجييا كلما أستحسن صوته     

  .صوتال
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 الدب:  
  .السمني
ِمالديمه نة اهلن :  

  .طائر البوم
  : دخـونْ

  .خبور
ان احلضالدي ِمر:  

،  مطربة تطرب الروح وتبعث على الشجن        ةهو نغمات موسيقية وإيقاعات فني    
 وأمانيهم الناس إحساسألنه يعرب بصدق عن ، وهو اكثر انتشارا يف حضرموت     
 ةوتنطلق مع توقيعات احلان   ،  عورهم العاطفي   وتطلعام ومهومهم وآالمهم وش   

 فالدان نغم وحلن له  ،وتقاسيمها الغنائية املنسابة الكلمات الرقيقة العذبة واملعربة
وهو نوع مـن الـشعر   ، صفة قدمية لدى كل فئات طبقات اتمع احلضرمي        

 األنـدلس ولقـد مسـوه يف   ،  ة مبا يقوله النحا  ة وأوزان غري مقيد   بألفاظاملغىن  
  .باملوشحات ومساه احلضارم الدان

   : الِدلْداَلْ
مربوط حببل  ) دلو(  وهو عبارة عن بالدي ،وسيلة تواصل بني البيوت املتقاربة  

  . بني اجلريان األشياء تبادل ألغراضيتم جتاذبه بني البيوت 
رجالد:   

  . احلبوب من فصيلة والفاصولياءأنواعنوع من 
فُوفالد .   

   .تضرب يف مناسبة إحياء املولد النبوي الشريف، املعروفة وهي الدفوف 
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فُدراه:  
ال  :(واملثـل القائـل   ،   مكاا  عن ةرة أي أزاح الستر    الست رفَود،   أزاحهاأي  
فَدركيعين إذا دفعك)  امك يل قفاك عليك يل قد.  
  :احفْهِد

جانباً قليالً عنـدما    أي تنحى   ) فحِد:(ويقال،  أي أزاحها أو ازاهلا من مكاا       
 اإلزاحةتكون   تقال عندماةوهذه الكلم،  ألجل اجللوس جبانبه ةمن التوسع يراد
  .ةقليل

  : الدوم 
  .)علب قل جاء الدوملإذا سلم ا(:واملثل القائل، ) شجرة  العلب مثرة(النبق 
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ذُلُق:  
  . احلادوذلق الشرمي طرف الشرمي، مبعىن الطرف احلاد 

  : الذِْهينة 
  .ليلة العرس

  : الذَّيل وقدمه 
وهو ،  األرض مبا يساوي ذراع يف هوجتر زوائدتلبسه املرأة ، فستان مسبل جدا 

  . خلفهااملرأةكما انه خيفي اثر ،ساتر جدا 
اعالذّر :   

  .وحدات للقياس
  : الذْباب االسوداين 

  .حشرة طائرة كبرية ،قرصتها مؤملة 
  :  والذّبرة برالذَّ

  .هي الدبابري عدوة النحل
يالذَّر :   

  .احلبوب أو البذور
الذَّاِلح :   

  .جريان املراعيض والطرق والشعاب باملاء 
  :بِيالذِّ

  .مبعىن الذئب
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  :الّذَ
  :، يقول الشاعرانه أو لو إنه

   كل من الهااأرضه خيرج من ***ذالّ سهارى هايبني الالئمه
ذَ- ذَلِْحني  ِحني :  

  : قال الشاعر ،ن اآليعين 
  قالوا يل انك زين.. ذال ذحني 

  ذال ذحني.. حطوا عليك العني * ذال ذحني 
   : اعرذَ

  . سم ٣٦ويساوي حوايل ،  ) أذرعه( و مجعه ،  اإلنسانذراع  وهو
  :ذرة
  .النملة

  : الذُّبانْ-بابالذُّ
  .مجع الذباب ،ومفردها ذُبانة
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وحشالر:  
  .قة األرجلحومواطن مد، وجع يصيب عادة اجلنوب 

قَادر:  
وهو الدم ومفرده رقدة مبعىن درجة من درجات السلملََّرج أو الس.  
  :حِيالرِض

  . جلعله غذاء املاشيةهوهو نوى التمر بعد تكسري، بتشديد الراء 
  :رخلَه
  .ة الضان الصغريأنثى
  :ه فْقَالِر

  . تؤدي وظيفة تعليق األغراض وحنوها ،شب تغرز يف اجلدارقطعة خ
  : الرعه 

  .ينقل عليها املدر والطني لغرض البناء،  مقابض أربعةحة هلا آلة خشبية مسطَّ
كوالر :   

 حبكها على فترة طويلة بقطعة من احلجر األملس         ةهي عملية جترى لصقل النور    
ون املستخدم يف اجلدران وصـقله      لكي تظهر ملساء مثل املعج    ،  حنو ذلك    أو

  .مبساسة احلديد
  :الراعة

وهي كلمه مشهورة يف حضرموت دائماً مـا        ،   املصيبة   ةوالروع،   ةمن الروع 
  تكون على ألسن كبار السن حيث دائماً ما يطلوقوا على أوالدهم
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   : يالراِد
  .وخاصة يرتدي على الكتفنيالعمامة 
ودبر:  

  .سيولاحلاجز املانع ملياه ال
  :رِكيكَه
  هزيله
  :رطل 

  ).أرطال (  مجعه ،معيار وزن معروف
شالر :   

   . ختفف باملاءأنبعد ،  ةهي عملية طالء البيت بالنور
  :رقَلْ

  .اهتز ورجف
اكبوالر :   

  .النساء الاليت يشاركن يف زف العروسة لبيتها
  :ِرداَي 

  .كل رداء من القماش يضع على الكتف
  : الرجلَة

  .ةبات احلنيطن
 مدالر :  
حيث يستخدم يف حالة الكسر، وتستخدم اجلـواين        ،   السواقي الصغرية    إغالق

  . مكْسرإىل يتسع الكسر فيتحول أناملليئة بالتراب ، قبل ) األكياس(
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ميالر :   
  .سطح املرتل

نصر:  
  .أربط

  : الرمال 
  . مية بالشبواين املسةوخاصة يف الرقص، رداء يلبسونه يف املناسبات 

 ضعالر :  
  .عملية تصريف وتقسيم وحجز مياه السيول يف األراضي الزراعية

  : الرايه 
  .عملية زراعة األرض بعد السيول

  :روبه
  .والديد الضرع) ديد لنب وديد روبه:(، واملثل القئل واملخمر اللنب الرايب

  : الرشخ 
  .شدة املطر 

الرخ ش :  
  .الضرب

محة الر :  
  .األمطاركناية على 

  :الرضه
  :الشاعر يقول  ، وورق الكتباألخشاب يأكل الذي األبيضالنمل ،  األرضة
والرقت يف العود بدلناه ضة لو طر **اسدام عزك ياكنان الر.العمد على الساس  
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   : الربطْ
  .آخر املوقع الذي ربطت فيه مياه السيول

  :روِتي 
  .أو الصامويل عند اآلخرين،  اإلفرجنياخلبز 
   : ةنراِش

   . ملتهبة  أو مضيئة
بشةر:  

  .، مبعىن الشيشة وهي تصنع حملياً بضم الراء و تسكني الشني
  
  
  
  

  )منوذج من الدقاقة(       

 وشالر :  
  .العطر 
اشرش:  
  دش املاء
  : الشبث 

  .والعناكب واحدها ومجعها سواء ، العنكبوت 
ِرف:  

وهي عبارة عن مواقع صغرية ختصص عادة لالستفادة منها يف          ،  فوف  ومجعها ر 
  .وتشبه يف شكلها النوافذ غري إا مل تكن نافذة، جدران الغرف من الداخل 
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 بالر:  
  .مادة العسل اليت خترج من التمر واليت جتمع وحتفظ

  :الرزم 
يبقى إىل لفترة   لكي  ،   والعلب بعد تنظيفه وغسله      اريواإلزحفظ التمر يف التنك     

  .  إىل أن حيني أكله أو بيعهةطويل
   : باحالر

  .)اح بأكل التفاحإيش عرف الرب(: واملثل القائل،القرد 
الراء ش:  

  .ولكنها تكون باليد، من البئر ةاحلبل لعملية الرتاح
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  :الزونْ

  .احلبل الذي يرتح به املاء بالدلو من البري
  :مزاَ

 م قد حد ام زامي ما  أي(:واملثل القائل ،وأيام زامي أيام عهدي     ،   أي عهد وعصر  
  .)قدامي
  :زقُلْ

أي ارمي بسمك صغري    ، )زقل بعيده يأتيك احلوت   (: واملثل القائل ،  أي أرمي   
  .يأتيك الكبري

  :الزِريبه 
  .أي يكون داخل احلوش الكبري، ملحق باحلوش املخصص للبهائم 

ِيرالز:  
  .أحياناًخمصص عادة حلفظ وتربيد املاء والتخزين ، هو عبارة عن وعاء كبري و

اِفرالز :   
مجعه زالِسأضالع  ،راِفو هد.  
ِفنيالز :   

   .وامرأةبني امرأة مبصاحبة تكون بشكل بطئ حيث تكون ، رقصة للنساء 
ِربالز :  

  . الدواب أو األغنامهي مكان ترىب فيه 
ربالز:   
  .رض الزراعية اخلصبة األ
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  :الزانه 
طريقـة   هي،   )الرشا(خيتلف بينه وبني    ،  حلبل الذي يستخرج الدلو من البئر     ا

  .العجلة بواسطةالرتح 
اِفروالز :   

ويثبـت  ، )زافر( وواحدها  ،  وتقويه    تدعمه  ، األفقية هعيدان الباب وسطور  
 اوبإحـداه ،  ون يف نقشها   ويتفنن ،الزافر مبسامري كبرية جدا مقببة الرأس تزينه        

  . كان الباب هو املدخل الرئيس إذا ، )القرقعة( تعلق 
اديبرالز :   

  .نوع من الرقصات يف حضرموت
ِليوالز:  

  .املكان املخصص لقضاء احلاجة يف البيت
زل ِيِبم:  

  .مبعىن الكيس
قَرالز:  

  .يعين الولد أو الفىت
  : زنبع العشر 

  . أجنحةمن نوع اجلراد ، ليس هلا  حشرة إاالظاهر 
  : طْنزال
  .اط تعين املتكرب وزن،  التكبر 

  :الزقره
  . الفتاهأويعين البنت 
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   : الزمانْ
  .ة املطروشح، كناية على اجلذب 

والزع :   
  .صوت هذير السيل من بعيد

الزهب :   
يقول . النتشاء و االنتفاخ ااالهتمام املتزايد للشي كونه جديداً أو بكسر الباء ،    

  :الشاعر
  .بني احملب والذي حيبه** احلب له بشه وزبه 

    ومـن مث     أي له شهره واهتمام وتعلق باحلب      ، عند الناس    هأي أن احلب له زب 
  .يذبل
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  :ِسكْين
  .جني
  :سرطْ

  .ابتلع
   :ةالسبت

  هي احلزام
  
  
  

  )ةمنوذج من السبت(        

  :رحس
  .ومسرح مبعىن ذهاب، أي مبعىن ذهب وهو يكون وقت الصباح 

ويدأم س:  
  . اليؤكل حلمه،نوع من أنواع الطيور

ربس:  
  .أبداءوباسبر سوف ، أي بدأ 
موالس:   

ويدفعه ،) الصك(يصد املاء الذي كسر حدته جسر الصخور ، وهو حزام طيين 
 ، يكـون تمكنوا من هدمه عند احلاجـة   ، وهو من الطني حىت ي  ةباجتاه الساقي 

  . وطينها يتكوم على جانبيها ، ألجل التخفيف من ضغط املاء ملتوي
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ارِسب:  
  ).سبار قضب:(  واملثل القائل، من علف بشكل منتظم ويوميةيقدم للماشي ما

  : السرامي 
 املوصـوفة يف    األحذيـة  ، تشبه تلك     باألمحرجزمات من جلد الغنم مصبوغة      

  . لعرب القدامىمالبس ا
ِسِبق:  

  .ونظام الطابور يف الصفوف،  األوليةوهي نظام 
ِفيحس:  

  .وعاء لشرب املاشية
الساِني:  

  .مبعىن امش مستقيم،)امش ساين:(يقال، املستقيم 
الساس:   

وهو يكـبس بـالطني     ،   معاً   أوكالمها من املدر    أو البيت من احلجار     أساس 
ر إىل متر ونصف  مت ارتفاعهيكون  و،  واحلجار  

، لالسـتغراق ):رأسه إىلمن ساسه   (:نقولو،  
  ).من ال له ساس ماله راس:(ويف املثل

  )منوذج من الساس(  

لَحالس:  
  .الغائط

  : السباِعية 
مفتوح ويسمى  ،   خييطونه دائريا    أن للرجل دون    أزارهو  ،  نسيج حملي مزهلق    

  . أخرى معوزةبلهج
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  :الِسده 
 والقصر الكـبري    ةي يغلق على املدين   الباب الكبري الذ  
  .يكون مميز ومزخرف وغالباً ما، والبيت وحنوه 

  
               

  )منوذج من السده(                   

           : السِِره 
   ).القصب( ع ختزين األعالف وهو موض،  املكسورةتشديد السني ب

ِالسِيب :  
  .املاد أو املمر بني الغرف

ا سود :  
  .اتفقوا
اِقيهالس:  

وكسر حـدة   ،   األراضيري  عملت ل ،   االلتواءات كثرية   أخدوديةوهي قناة   
  .اندفاعهوالسيل 
افالس :   

  . ءالرديالتمر اليابس 
  :سفْطَه
  .املزاح
  :السبيه

وغالبا ما تكون يف األدوار العلياء مـن        ،  هي طريقة بناء ووضع املدرة بالطول       
  .البناء
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  : السناوة 
 احليوان أو كليهمـا لغـرض       أواء من اآلبار بواسطة اإلنسان      عملية طلوع امل  

  : ويقول الشاعر)فك ياحليك بالسناوهإيش عر(:الزراعة واملثل القائل
  البعد أنت التسرب
  خليك عاسربك

  انت ذكي تسمع وتبصر
  وانك غيب بصرك
  الوقت خال كل باير
  .يسين على بريين

سليمود:   
  .يستخدم يف فصل الشتاء للتدفئة ، ع من الصوف وهو حلاف مصنو، البطَّانيه 

  : استوعدوا 
  .حدد موعد العرس

  : ساِرية
يرفع به السقف يضع يف كل غرف الـدور         من اخلشب ،    وهي عمود دائري    

  .األرضي تبعا حلاجة مساحة الغرفة وتكثر يف املساجد 
  
  
  
  
  

  )منوذج من السارية(       
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  : السبخة
  .بة عالية من امللوحة األرض اليت ا نس

  : األسبال 
  . فتبدو كخيوط متالصقة ،مشاهدة نزول األمطار من بعيد حني

  : ِسروال اهلنقَس
وهو السروال الداخلي القطين الضيق ، هو سروال الكلسون أو سروال اللوكس 

  . من طقم الفنيلة القطنية
ارجسن :   
  .رفيق
  : السلّه

  . بيت العريس إىل أهلهاوالزغاريد من بيت زف النساء بالغناء والطبول 
طِْيِلالس :  

  الزيت
  : السريع 

  :نوع جيد من التمر، ويف األبيات يقال 
  عيين عليه.. ياحمسن تعاطيله .. ِسريعي 

  عيين عليه.. بسرح له وبضوي له ..سريعي 
  :الستره

  ).رالبياض يف الست(: وهي اجلدار واملثل القائل، مجعها ستر 
  : لسنكَرا

  .رسكّ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

قاموس اللهجة الحرضمية    ٦٩

http://www.pdffactory.com


 

 )} PAGE {(

كَرنحلْالس مر :   
  .ر البنجرسكّ

وحسحالس:   
تكون ،  صلبة على شكل منحدر أرضيةعبارة عن ،  السحيليل أو السحيحة أو 

  .وممكن تكون يف املطبخ،  جريان املاء أماكنيف 
  :ِسته

  . أو املعلمةةاألستاذ
  : ِسقَلْ

  . ةومفرده سقل،  األطفال أو العيال الصغار
لبالس :   

  .اجلزمات 
  :الساقيه

  .جمرى املاء 
  : سنقُوف

  .منقار
  :السرية 

  .ليلة زف العريس لعروسته
  : سبول 
  .السنابل
نخاملس :   

  . و يوضع عليهما القدر الكبري ،مكون من قاعدتان بينهما فراغ للجمر  وهو
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  : السقَاية 
حيث تكـون سـبيال      ا باملاء ،  عبارة عن بناء على شكل قبة صغرية يتم مأله        

  .ةوتبىن كصدقه للمار، للمارة 
  : السقيفة والسقائف 

غرفة واحدة ومطـبخ واحـد   من تتكون  وغالبا ما،  صغرية كالشاليهات  أبنية
اليت يشرف عليها    ) اجلروب( وبقربه محام ،وحوهلا وصر، وتكون على تالل        

 ويسكنون ا مؤقتـا     . فيها   أو فيجمعون الغالل يف وصرها      ،ساكن السقيفة   
  .حال جمي السيول ، ليقوموا مبتطلبات الزراعة املومسية وميكثون حىت احلصاد 

لَبالس:  
  : هي البنادق قال الشاعر

  ة تغاىل بالثمنعلمانية وتركي***  حن أخويت دقالت الشبسلَ
 فالس :  
 لـصخر ا (أويوضع به احلطـب     ،   قصري مسقوف    أوط جبدار رقيق    بناء حمو (
  .الفحم

  :السِفيفَه
  .يسمى حممل أو احللق هو عقد كبري من الفضة ميكن وضعه على الراسو

  
  )منوذج من السفيفه      (

  : السالفَه
  .العاده
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الِسف :  
  .يوضع على رأس البري لوقوف الرتاح عليه، وهو لوح من خشب احلمر 
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  :الشمه
  ).ه وهو نيم مشُّإن حبيت ولدك(: واملثل القائل، له بمبعىن القُ
  :شلّوا

  ).همشلُّ  شلوا اجلمل واجلمل ماأربعة(:واملثل القائل، أي محلوا 
  :مشْلَه

  ).وزيد معروف بشملهب(:واملثل القائل، الكساء الغليظ 
ارِشت:  

  .إعوجاج
باكالش :   

لبعض على شكل بساط ،     ، مربوطة مع بعضها ا     األعواد اليت تصنع من اخلشب    
  .النوافذ لغرض الستر من الكشف ) اخلالف( يتم تعليقها على 

  :شطْ
لـو باحتلـب   :(واملثل القائل ،  إليه التفت أي )اهد ِقشطْ:(، يقالمبعىن إلتفت  

  .) قدا وجههاة شطْرالبقْ
الشمةس:  

  .ناوريضاً تسمى باملأوهي ، فتحه دائرة الشكل تقع يف سطح البيوت عبارة عن
   : الشولْ
 ة النافذ أماموتعلق  ،   ) ماء الشرب ( متأل باملاء   ، مصنوعة من جلد املاعز      وعاء

  . وحتفظه بارداً ةلتربد بسرع
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  :الشرِبيعة 
ويـتم   ، )الـسطوح  ( الريـوم أركانيوجد عادة يف  ، عبارة عن سلم خشيب     

  .االرتقاء عليه لبلوغ
ِشِقب:  
  .حنس

اريِِفاملَش.   
  . هلج

  :نقِش
  .أحول العينني

ذريش :  
والرفق بينه وبـني الـسباعية أو       مفتوح  ،   خييطونه دائريا    أن للرجل دون    أزار

  . اليت فيه ة كثرة الزهلق)املعوز(
ِشِبر :   

  .سم٢٤ واخلنصر حوايل اإلاموهي املسافة القصوى بني طريف 
  : الشيتة 

  . كبريات السن هسونقشته دقلة ، تلب،  السواد إىلثوب مييل لونه 
طَرش :   

، مقياس وزن معروف يساوي نصف مصرى أو نصف مكيال مـن الطعـام              
  ).إذا بينك وبني الفقر شطر طيره(:واملثل القائل

خطْ الش:  
   ) .الكربيت ( أو الثقاب أعواد
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  : م الشبِر
  . الكزبرة عند البعض تسمى ، أوراق شجرة تعطي األكل نكهة رائعة

رحالش :   
  .نوع من الرقصات احلضرمية 

الِشخر:  
  .احلطب ذو الشوك الكثيف

يوش:  
   .قليالً
ِحرة الش :  

  .يف اجلبل يرتل منها السيل 
   : الشالْ

  .من الصوف ويلبسونه يف الشتاء غالبا
الشراِشر:  

  .بطيخ حبجم صغري جدا 
ِلنقالش :  

والعانه عملة  ،  انات  وهي عبارة عن عشر ع     ،   عشرة مبثابة عشرة رياالت اآلن    
  . حناسية كانت يف جنوب اليمن قبل الوحدة

  :منخاش
  .عود من اخلشب ينخشون به ضروسهم من اللحم

  : املشعبة 
  .سلم خشيب 
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  : الشلَّحة
   .ة حىت اسفل الركباألكتافتكون من ، هي تنورة املرأة الداخلية 

ِبرالش :  
  وحدات للقياس

ِشِزر :  
  .وحدات للقياس

  :شوىال
إذا شبعت غط   (:واملثل القائل  ،    أي بطنه توجعه   )شواه توجعه :(ويقال،  البطن  
  . أي بطنك)شواك
درش:  
   .هرب

ِميزالش :  
  .القميص للرجل

اخرالشم :  
  .مقسم إىل مشاريخواخليل  يف اخليل ، يكونن به التمر يكو وهو ما
بش:  

  ).جعلها موقده(شب النار 
افش:  

  .مبعىن رأى
شقع:  

  .اخلرق أو التمزيق
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  : ه الصباطَ
وذلك لغرض تداخلها وكسبها أكثر     ،   بعد استخراجها من الكري      ةجترى للنور 

  .نعومة وبياضا 
  :شنه

  .ومصنع من جلد احليوان عندما يكون فارغ، عبارة عن وعاء حافظ للماء 
  
  
  
  )منوذج من الشنه(      

 اِرحالش :  
وتصريفها وتركيبها وتقنيمهـا    ،   ةل من تفخيط وإعال   زارع يهتم بالنخ  فالح م 

كل هذه من   ،   وجنيها وحصادها    ةوهذه عمليات االهتمام بالنخل   ،  وتقطيعها  
  . مهمات الشارح

  :الِشقَى
  .األجر
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  :الصلولْ
  .أمل أو وجع عادة ما يصيب املفاصل واجلنوب

  :الصِميلْ
  .العصى الغليظة

ليقالص :  
  .اريدالزغ

  : الصنبعة 
 مـن   األبـواب  تغلق ا     ، األبوابيستخدم لوصد   ،  عبارة عن مزالج خشيب     

  .الداخل
  : الصبيانْ

 وجتهيـز العرسـان   إعـداد  طبقة تقوم بوظيفة مصطلح يطلق على من هو من   
  .وخدمتهم
ينالص :   

ـ ،  يف فصل الشتاء     واألبواب) اخلالف(يستخدم لسد    ول للوقاية من الربد واحل
يكون على شكل بساط مـصنوع مـن         دون دخول اهلواء البارد ، وعادة ما      

  ).سعف النخيل(
  : الصفَافَة 

ليـتم وضـعه   ،  بيتها اجلديد قبل الـزواج    إىل أهلهامحل متاع املرأة من بيت      
   .وترصيفه
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الصين :   
  . يف سنارة االصطيادةما يستخدم لطعم السمك

الصِوير:  
  .األطرش 

الصمار:  
والزيت  ويستخدم حلفظ العسل    ، قاس مصنوع من اجللد له فم واحد         إناءهو  و
  ).النخر مثل الصمار( ، )مار عسلفالن ص:(يقال، 

اعص :   
  .وزن قياس معروف

  : عالصق
  .األطرش
الصة بح :  

  .صباحية ليلة العرس
  : الصرابة 

  . حصاده وقطع السبولأي، املرأة تعمل يف صراب الرب 
  : لبئرصبر ا

  .حافة البئر 
   : الصارونْ

 ، لكنه خميط دائريا وهي لفظـه أصـلها أندنوسـي          اإلزار أوالفوطة الرجالية   
 عليها مربعات مـع     ترسم ونادراً ما جتد صارون يشبه صارون آخر         )سارون(

  .األلوان
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ديِرالصة ي :  
  . تنهد صدورهنأنلصغار السن من البنات قبل 

اراره- الصالص :  
هي جوزة قاسية هلا قشرة حلوة ولب داخلـي ابـيض           ،   نوع من النخيل     مثار

يشبه جوز اهلند وهو اصغر منه كثريا ، وسعف خنلـه مفـروش          ،  يؤكل وقاس
  . شبيه جدا مبا يسمى خنل واشنطنكالكف
  : الصيم 

  .نوع من أنواع التمر
  : صكّه

  .  يفهم مبعىن أهبل أو ال
فَّصاف :  

  .الصرصار
 ـُك   :ص

وهو عبارة عن جسر متدرج     ،  مبين بالصخر املرصوف و النورة والرماد       حاجز  
   ظفائر مسيكة من الصخر كالقالع تزيده قوة ومنعة همن حزام صخري تتخلل

يخهِرالصي :  
  .إمساكهول يسهل  العئرأصغر من طا

  : الصمبرة 
  .احلمص 

 وددصه:  
  .وهي كسور الزجاج، ومجعها صهاديد 
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  : خرسال
   .الفحم
كرالص:  

  .الشارع املسفْلت
   :صفَاطْ
  . املزح 

ومصمص:  
  .طيب ومؤدب تطلق للي يسمع الكالم

رالص:   
  .اإلنسانفتحة السرة يف 

  :صه
  .اسكت أو اسكتوا 

ِيبالص:  
  .الذريه

  :صابع زينبأ
  .متر خرفته حلوة

  :الصايلْ
  .األجري يف عمل الزراعة

وبالص:   
  :جلرح، يقول الشاعرهو ا
نا داوي صوايب واجلراح ح خلَّر**ب يعرف جــراحه من هو مصو  
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  :الصبخه
  . الكبريةةالنمل

فرالص:  
  . السحرة واملشعوذينأعمالمن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

قاموس اللهجة الحرضمية    ٨٢

http://www.pdffactory.com


 

 )} PAGE {(

 
 

  :الضبره
  .زاوية الغرفة

ضوةلَي:  
  .شجرة من شجر الرباري تأيت أعوادها رخوة

  :ةالضِيقَ
يقـال يف   ،  وهو الباب اخلارجي للبيت أو مدخل الدهليز املـؤدي إىل الـدار           

  ).إذا دخلت الضيقة طلعت الرقاد(:املثل

  
  )منوذج من الضيقة          (

  :الضِيفَة 
  .تكون عشاء يف الغالب بعد العقد واحلراوة، وليمة كبرية 

  :ضوى
  .اإلياب أوومضوى مبعىن الرجوع ، رجع 

   : الضاعنات والضعونْ
  . يتم استضافتهم يف يوم الصبحة  ، العروسةأهلخنبة خمتارة من نساء 

حدالض :   
  . امللوخية والسبانخأخواتمن الورقيات من 
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  :الضحى
  .وجبة الغذاء
ِمريالض :  

 بإدخـال  للـتحكم  ة الرئيسيةاألوديوعادة يكون يف ،  وهو بناء باحلجر اهلائل     
  .من الشعاب ةكميات املياه القادم

ضِونْي :   
  ).العري(وهي أنثى القط 
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  :الطَّهارة 
  . اخلالء يف اللغة العربية الفصحىأواحلمام 
الطُِعم:  

  ) حتت العقبةعمما ينفع الطُ:(واملثل القائل، ويعين األكل ، بضم الطاء 
   :الطّفَلْ

 االستنجاء مـن    ألغراضني تستخدم   قطعة من الط  ،   بتشديد الطاء وفتح الفاء   
  ).الرب( وأحياناً يغطى ا احلب ةوهي ناعم، النجاستني املخففة واملغلظة 

طالَّب:  
  . املسكنيأو السائل أوأي املتسول 

  : الطِّيرِمة 
  . وتسمى راس البيت، يوجد فيها اجلبو   يف الدار الذي الاألخريهي الطابق 
الطَِّمس :   

  .  يصل بني الرمي واملرواح، ه باب عبارة عن منفذ ل
  : الطرشه 
  .الزيارة 
  : ارشالطَّ

  .الضيف الزائر
  :الطّس أو الطّست

  .وعاء حناسي يستخدم للطهي  القدر أو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

قاموس اللهجة الحرضمية    ٨٥

http://www.pdffactory.com


 

 )} PAGE {(

الطَّش :  
  .بدايات سقوط املطر

سالطْح :  
  .)رب يف ِشسحالبعري يطْ(:واملثل القائل ، س مبعىن يرتلق حويطْ، الزلق 
  :اسحن التطُِس

  .وهو وعاء حناسي يستخدم لطهي العصيد والشربه 
  
  
  
  )منوذج من طست النحاس(   

  : الطَّرح 
حيث يضع كـل    ،   واملعازمي يف دعم العريس ماديا       األقاربتربعات و مسامهة    

 ، وأكثر ما يكون يف حفلة العـرس  جتود به نفسه يف مظروف مغلق   شخص ما 
 : واملثل القائل    ية خاصة لعملية الطرح    حيث خيصص أغن   )باملخدرة(ما تسمى   و
  .)رحرس بالطَّ والعمح بالراحلبلْ (

حيالطَّو :  
  . عليهةوهو عمود من اخلشب يوضع فوق البئر لوضع العجل

  :الطّبيلَه
  .وعاء للطبخ 
الطَّاِهب :   

 األبيض وفيه قليل مـن الـسواد وفيـه          إىلل لونه   ئالسحاب املا ،مجعه طهب   
  .وتكون كاجلبال العالية ةحيث تتراكم السحب والغيوم الكثيف  الربقإشارات
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بطن:   
  . ةممتلئ ، يقال اجلرب مطنب والساقية مطنبة أي ممتلئ

  :الطَّاقَة 
 لوضـع  أو ةعبارة عن رف حمفور يف اصل اجلدار على شكل مربع لغرض الزين        

  .األشياء 
الطَّلع:  

عذق املختوم وحىت بعد انفتاقه     وبداية ظهور ال  ،  ل قبل التلقيح    يوهو نبات النخ  
  . وهي لفظة فصيحة  ،وتفتحه
 الطَّار :  

  .بكسر الطاء  ) الطريان( الدف كبريه وصغريه ، ومجعها 
 طَقَع:  

  .وفالن طقَّاع تعين فالن كذاب،كذ ب 
  : الطَِّبين 

ويف األصل  ،  والذي يعمل لديه اآلخرون     ،  وتطلق على صاحب املال والتجارة      
  .خنل ويعمل لديه الناس فهو طبينهممن لديه  هو
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  : الظْلَّه
  ٠ بعد الزواجأهلها للعروس لبيت ة زيارأولهي 
  : رهالظَّفْ

  .وهو بناء باحلجر حول جدران البئر حلمايتها من االيار
  :ظُبعة

  .عة من خبز بيقال ظُ
  :ظرطَه

  .وهو الظراط 
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فيالع:  
 واملثـل   وهلجة أهل الغيل والشحر تنطق بالعوف     ،   الوسخ   أو الغري حمبب هو    و

  .)العيف عيف حىت يوم العيد(:القائل
  :العكْضة

  .احملصول الثاين من نفس البذور
وعر:  

  . باألذى اإلصابةوهي ، بتشديد الواو 
ادوع:  
  املعايدة
يبصالع:   

  . مرتفع واسع خارج البيتأوة دكَّ
جةالعر:  

  .عظم دومة السدر
بعر:  

  .ز أو أحضرجه مبعىن أصلح أو، بتشديد الياء 
قرالعش :   

نـوعني    هبت الريح ، وهـو     إذانبات بري ، حتدث مثاره خشخشة وقرقشة        
)عشوهو الذي الحيتـوي     )ةعشرة بامليس (و،   هو الذي له فقره      ) بافقري رق 

  .على فقره وهو أملس السطح
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  :العمبِكيكَه
  : يقول الشاعر، ةلورطة واملشكلا

  .ما اعتكينا باتقع عمبكيكه
  :الِعفَاِشه
  . وعدم التعقلةالرعون
  :العداله

يقدمها الطرف املطلوب   ،  عبارة عن ضمانة تقدم للحلول يف حل االختالفات         
ومن مث تعـود  ، وتوضع بيد جهة حمايدة حىت يتم حل اإلشكالية  ،  للطالب منه   

 قيمة جمزية والعدالة قدمياً كانت بالبندقيـة واخلنجـر   وتكون ذات ،  صحاا  أل
  . احلديثةاألشياءوحديثاً بالسيارات والساعات وغريها من 

  :يالعماِر
  .الدوالب أو الكبت يثبت ضمن اجلدار

  :عقْبهال
  .الراحه 
اِرضع:   

  .بداية األمطار اآلتية
فَاشهع:  

  .ةأي عربد
  : الِعشر 
 نبات بريستخدم يف دبغ اجللود     ، على سائل ابيض   وأوراقه سيقانه   حتتوي،   ي  ،

  . خفيفألنهويصنع منه العريش 
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سوالعر :   
  .جدار يقام يف وسط احلصن يرتكز عليه املبىن

طُبالع:  
  القطن
   : العاِملْ

 جتهيـز النـورة     أو إما نقل احلجر      ، الذي يساعد يف جتهيز ومناولة مواد البناء      
  .حسب مهام كل عامل 

  :بالِعِل
  .شجرة السدر

  :علْوى
  . الغربية من وادي حضرموتةالناحي

شعالعس:  
  .ذوع النخلةأسفل ج، سها اسم النخيل الكثيفة اليت تنشأ أصالً من ذات نف

  : العمامة 
  .الغترة 
  :العيده

  .مسك صغري
طُبالع:  
  .القطن

  : العكْرة 
  ، تسمح بدخول ضوء الشمس واإلنارةعبارة عن فتحة صغرية لغرض التهوية 
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  .السطح يف ركن البيت)الرمي( تكون يف 
وة العش :  

هو احلفل الذي يقـام     ،   ) البيت(  يف املناطق الغربية حلضرموت      أيضاًوتسمى  
  . الناس وتشارك يف الزفنيأماموتظهر بزينتها ، للعروسة يف بيت الزوج 

فاشالع :  
  . السيولأوصافمن 

مجالع:   
  .)الترباه تعقيد عجم:(واملثل القائل،  ة عجمةيقال أول النخل،  نوى التمر

 ِقدالع :  
  . أو عقد القرآنكتب الكتاب

  :عيرهعجرة أو 
  .بذرة السدر

فَرالع :  
  . وحنو ذلكةجتهيز موسم زراعة الرب أو الذر

يدالع:    
  .  النقودأو الفلوس
راملَثْم:  

  .ويستخدم يف كنس الشوارع ، افه ، ويسمى كذلك بعد جف  العذق كله
كَرعن:  
  :يقول الشاعر ، ر يعرقلِكره عرقله ، ويعنكَوعن، عرقل 

   .يل رِجفشر رجيله ما مع لكِْك باعنيتوإن ِج
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قَديرالع:  
  .حلو املذاق وقشرته رقيقة  متر

  : العلّياء
  .اهلبوب أو النسمات العليلة اليت ب عقب املطر

   : العواِملْ
  .اِجلمال اليت تقوم جبر احملاريث لزراعة األرض املروية بالسيل

عروقالن لةَخ:   
  جذورها 
ة الشاِهعدي:  

  .وهي العدة اليت تستعمل يف عمل شاهي البخاري
  
  
  

  )منوذج من عدة الشاهي(         

  : العانة 
ن مشتقات  م،  كانت يف جنوب اليمن قبل الوحدة       ،  عملة حناسية قليلة القيمة     

  .)األردي ، البيسة ، الباولة العانة ،(القرش 
  : العطْفَة 

  ).اللفة  ( أوالشارع امللتوي 
ادالِعض:   

،  من الفضة أومن احلديـد  أسوارومجعها عضدة ، بضم العني والضاد ، وهب   
  . ، شبيهه باحلجل وأكرب منه وزناًيضعه الرجل يف زنده يف أعلى الساعد
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وملْجالع :  
  . النوىوهو

  :عفَندش
  . الطيورأنواعنوع من 
يالعر:  

  .ةدوالراء مشد،  عريه واألنثى، الـقـط الذكر 
ورشالع   

  .فكلمة عشرت تعين مجركت هو اجلمارك ،
  :عنِفيطه

  .آله موسيقية خترج صوت عن طريق النفخ فيها 
متالع :  

  .قناة الري وسط الزرع
  : الِعيزا 
  .ويطلقون االسم على الصقور وعلى النسور كذلك، )ةاخلطف(احلداة 
   : الِعقَالْ

  .وكان يلبسه بدو حضرموت مث انقرض،   املعروفهو العقال
العطّيب :   
  . الغليظاملرأةروب 
ادع:  

   :كقول الشاعر، مبعىن الوعيد والتهديد 
  بااعصب اربعميه من قوم عفتر وعفتور**عادنا باادخل الواسط اذا اهللا قدر
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ولْالع :  
  .ة والوجاس من الناس يطري مسافات طويلاإلحساسكثري ، احلمام شبه من ي

  : العجلَه
  وهي اداة من اخلشب على شكل دائري توضع عليها الزانه املعروفه

  :عادك
  :كقول الشاعر،مبعىن ال تزال 

  ةعادك إالّ صغري ياعشديل عالقنام
  : ة العوالَ

يرغب يف القيام عليه      خنال لشخص ال   أن  وتعين،  مصطلح كاملزارعة واملتاجرة    
 برعاية النخل آخرونفيقوم ، اخل ...  غىن أو عجز أويستطيع بسبب سفر   الأو

 مل يسبق تعيني وكيل حمدد الن النخل يثمـر          إذاحىت  ،  وحصاده بدون توكيل    
  .وله نصيبه وترسل حصة املالك ،  والبد ممن حيفظ هذا املال ،كل حول 

كَرالع :   
 اآلدمي ال يستطيع    ، من املنازل    األول يف الدور    اإلنارةحات ضيقة للتهوية و     فت

  . الولوج منها ومفردها عكْرة 
  :عا

  .داللة على استمرارية )مشينا عا كل جبل(:مثالً نقول، تستعمل مبعىن على 
  :عاده
  . األمر ال زال بعيداأنمبعىن 

  :قول الشاعري 
  وتكربوا ما حاسبني الوقت عاده بايدور**لعملدار الفلك قال السباعي عاخبثني ا
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  العثَاِكيل 
   .ما يتدىل من األغصان
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  :غُوِطلْ
  . الضباب والسحاب واملطراختالطحالة 
  :الغدره

  .الظالم أو الليل األسود
شغَب:  

ت الفجر قبـل    ه وهي وق  ش، وغب ر فجراً   م وسِ  أي قُ  وغُبش،  مبعىن سار فجراً    
  .طلوع الضوء

  :الغبه
  :  يقول الشاعر، يف أعماق البحرئاملسافة البعيدة عن الشاط

  .يشوف غصه داخل الغبه الغزيرة**حد يف الطرف واقف ومن عدى
  : اضِيالِغ

 مصطلح يطلق على األودية اليت تكثر فيها املياه املتدفقة واملزروعات واألشجار          
  .املثمرة والنخيل

  :يسهالغِر
  .القدمية
لَالغق:  
  .حبل يستعمل لفتح الباب بالشد عليه من داخل البيت،  )اعفَاملر( أو

  : الغلْغلة 
  .عمق املاء والغرق فيه
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لبالغ :   
غرفة أعلى احلصن يف السطح دف التحـصني        ، وهي   غلوب   أوب  الَغْأمجع  

  .األخري 
الغة والغررر:   

  . تنقيط ماء املطر من السقف
بشالغ:  

  .قشاش السيل زبده وغثاؤه
  :الِغيلَة 
 عند السطوح   أوأو عبارة عن غرفة تكون يف بعض البيوت يف الضيقة           ،  املطبخ  

   . للحطب أو التخزين ألغراضوهي تستخدم  ،
غذَق :  

  .لون السحاب املمطر األسود
  :الغسة

 الشعر من قبـل     تستعمل لغسل ،  بعد جتفيفها وطحنها    ،  ) الدوم(أوراق النبق   
  .)يِسي والتعب منسي وغُِشإنفْ:(النساء يقال يف املثل 

ربالغ :   
  .الدلو الكبري 

  : الغاِسي 
  .هويكون خمضر اللون يف بداية نضوج، البلح قبل نضوجه 

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

قاموس اللهجة الحرضمية    ٩٨

http://www.pdffactory.com


 

 )} PAGE {(

 
 

  :فَِسلْ
  .يصلح لشي  والوءمبعىن غري صاحل وغري كف

فَلَّت:  
  .أي مبعىن أسرع ، بتشديد الالم

  :فَسو
    .أي فساء

  : قحيفْ
  .) وطيرقق فحح يفْىل العملْ موتِفإذا ش(:واملثل القائل، يزيل قشور احلب 

فَِرش :  
  . فراش البيت للنومأووهو الفراش 

  :فتكَه
  .قطعة
الفِِِقر:   

  .الباب اجلانيب يف البيت
خالفَر:   

  .باب صغري يكون وسط السدة الكبرية
  : الفتة 
 مسحوق خـشن     إىلمث يدق   ،   مصنوعة من الرب الذي خيبز بطريقة معينة         وهي

  . ويضاف له املرق 
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الفَرخ:   
  .املولود الغري شرعي

  :فاضِلة
  .الغرفة

  : فَراِسله 
  . رطال٢٠ًيساوي ،  ) فراسل( مجعها 
  :الفَاقَه
  .الشهية
الفُقِِش  

ن النجاسـتني    االستنجاء م  ألغراضتستخدم  ،  قطعة من الطني تكون مدورة      
  ).الرب(وأحياناً يغطى ا احلب ،  ةوهي ناعم، املخففة واملغلظة 

ِفتر :   
  . سم١٨ حوايل ة والسباباإلاموهو املسافة بني طريف ،)أفتار أو فتور(مجعها 

ميحالفُز:   
  .يكون منه مترا جيدا  وال، متر امحر كبري شديد احلالوة 

  : الِفِريم 
  . ايا للصور و للمراإلطار
زالفَقَّو :   
  . من أنواع الكوسة ةفصيل

  :فَناِجني
  .واليت يتناول فيها شرب القهوة، وهي الفناجني املصنوعة من الطني 
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وسسالفَخ :   
  .نوع من احلشرات اسود اللون 

  :الِفِلينة
  .)لبس رجايل داخلي( الفانيال 
  :القُحارة

  .وهي قحف النخلة 
 حالفَض:  

  . البسر إىلي بدء حتول الغاس
  :ِفِزع-فْزع

  .ويفزع خياف، وفِزع بكسر الزاء مبعىن خاف ، مبعىن خوف ، فزع بفتح احلاء 
قَزفَر:  

  .)ز عيونه يعين فتح عيونهقَفر:(يقولون، وسع أو فتح 
  :فخسسه

   . من حشرة الفخسوسة وهي مشتقة،وهي التذلل واملسكن
  :ِفتلَه

  .خيط الغزل
  :هكُّفُ

  .ين مبعىن دعينكَّوفُ، وشأنه أي دعه 
  : الفَخطَه
حيث يستخرج طلع الفحل من النخل      ،  خيرج من فحل النخل للتلقيح       وهو ما 

  .حها جيفف وتلقح بغباره النخيل املزهرة ، وفخط النخلة لقَّ، 
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  :رالقُ
  .أي الربودة الشديدة

مقَت:  
  .مبعىن غبار

بقَت:  
  . احلمري حتت محولهأويوضع على ظهر البعري  ما
قَاق:  

 اخلضوع واالستسالم أو الوصول     أو تقال قبل    ، لفظه تستخدم عند االستسالم   
  .شيلدرجة اليأس واإلذعان لل

  :قبصه
  .) يف قرن ثورةقبص(:قائللواملثل ا،  ةقرص لدغه أو
  :قُمري

  .فحل طيور العول
  :قُبه

  .هارة حول األضرحة  بفن وم، يبىنعبارة عن هيكل وجسم خمروطي الشكل 
  :قَهاولْ

  .مكيال حضرمي
  :القُواره
  .العناد
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  :ِقطْبه
  .)ثْبه من اخلنطْاجلرب ِق:(، واملثل القائل مبعىن قطعة 

  :قدامي
  .أي أمامي

قروحاِد البنق:  
  .أصوات البنادق

افالقر:  
حيث يستخرج طلع الفحل من النخل      ،  خيرج من فحل النخل للتلقيح       وهو ما 

  .فف وتلقح بغباره النخيل املزهرةجي
عالقَب:  

  .الضرب
ازةالقَز:  

  .الزجاجة
  :القِصرية
  .اجلنبية

  :قرقَعه أو قرقاعة
وهي مبثابة  ،  وهي عبارة عن قطعة معدنية إلعالم صاحب البيت لوجود طارق           

  .اجلرس يف الوقت احلاضر
  
  
  

  )منوذج من اجلحلة (        
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القَامِزي:  
  .البارود
تقُع:  

  . مبعىن صارت  ،بضم القاف والعني
ارالِقش:  
  . تكون يف البحرة من األحجار الكبريجمموعة
القَاِسم :   

  .عمدة السقف األساسية، أمجعها قواسم 
عالقبو :   

 أوالبيت  تبىن متفرقة تأيت من الناحية اجلمالية على أسطح املساجد أو ،  مجع قبع   
  .حلصن وتنتهي مذبذبة

  :قَفَا 
  .وقفاك مبعىن خلفك ،خلف 

   :.ِقشاش السيل
  .زبده وغثاؤه
اضالقب :  

  .أخرىوهو املداد يف هلجة ، هل العروسة ألحيث يتم مد املهر ، اخلطوبة رمسيا 
  : القُلْبة

  .اجلريد املنبثق من قلب النخلة حديثا
 القس :  

  .مفتاح الكهرباء
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 القَس:  
  .يبس من التمر وقسى  ما
  : ةروقَالقُ

  .من مالبس املرة الداخلية، التنورة تشبه 
  : القُنفَان 

  .السحاب املتراكم
  :قوووز 

  .اجلبل الرملي
  : قَفِْله 

 تستخدم كوحدة وزن صغرى للبـضائع         ،  غرام ٢،٣تساوي   ) قفال( مجعها  
  .الثمينة
  :قاِبِله 

   ) .غدا مساء( عكس البارحة 
  :قربه

  .حليوانعبارة عن وعاء حافظ للماء ومصنع من جلد ا
  
  
  

  )منوذج من القربة(      

  : ت القَلَ
وهي عبارة عن صهاريج جبلية حتفظ فيها مياه السيول ملـدة           ،  ومجعها قلوت   

   .ري والصغري، ومنها الكبأطول 
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  : القَمِيص 
  . الطويل األبيضهو الثوب 

  :نناِقالقَ
تعلق يف احلجول لكي تعمل صـوت عنـد         ،  وهي كرات دائرية من النحاس      

  ركةاحل
قَاع:  

  .)احلصاه من القاع والدم من ضرسك:(، واملثل القائل األرض
   : القِبِيلْ

  .وبعد فترة ومع اخلربة اليت حصل عليها يتحول إىل معلم، مساعد املعلم 
  : قَصعه 
  .علبه

  :القَرع 
  . التمرة نصفها بسراً واآلخر مترأو،  أعاله بسر بدا يتمر 

  :هشعقَ
  . يسمع الكالم وخاصة تطلق على الطفلللذي تطلق، طيب ومؤدب 

بالقَض:  
  .الربسـيم
ربالقَم:   

  ).ما فالن قمربه زين (ة الصورأويقال للربواز 
  :الِقالمه 

  .تشذيب النخل
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ص-قِنصيقن:  
  .رحلة صيد الوعول

  : القَامة 
  .معيار ارتفاع املاء 

  حالقَر :  
  .هو السطح اخلايل من اجلدران

 بالقَص :  
  .عيدان الذرة 
   : القَرِشطْ
  . )زنوبة(  بالستيكية أحذية

  : القَدوم 
  .أفقي بشكل ةق ومدلَّةولكن ذو وجهه حاد، أله احلفر التربة 

بعهقَر:  
  .وضوضاء صوت إحداث
مةالقر:   

  .الفانيال الداخلية للرجال
  : والقَوام 

  . )قوامني(  الشمال أوخشبة الباب الرأسية على اليمني 
ذُبالذُب :   

،  املـرارة    إىل يتغري طعمها    أنوتؤكل قبل   ،   غاسي إىلزهور التمر قبل حتوهلا     
  . مثرةإىل حتول الزهرة أية مث يبد يف البداويكون الذبذب هشاً
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  .القُفَّه
  .وتستخدم حلفظ اخلبز ، وتصنع من اخلوص 

  :القَدمه 
  . أي روث املاشية)ه بعرمدأو القُ(:مقدمة السيل يقال

  :القعاده 
  .السرير

 القلُب:  
  . )افاتالكش( ملبة صغرية جدا وتستخدم يف 

قُطُب :  
هناك مكسر  :  ال يستطيعون ردمه حال وجود املاء ، فيقولون          األسوامايار يف   

  يف الساقية 
  : القَعار القعرور القَعر

   .األذىله لسعه شديدة ،  الكبري األسودنوع من النمل 
   : فالقَاذُو

  .مايأيت يف رأس التمرة 
  :قَارة

  .اجلبل الصغري
قَالقرةر:  

  ).رِقبطن السارق تقر:(صوت خيرج من البطن واملثل القائلوهو ال
  :قَحبه

                                                                                                                    .عاهرة 
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  : كُماك–كُماش 
  .وكماك تقال للرجل مبعىن مثْلَك، تقال للمرأة مبعىن مثِلك ، كماش 
الِكيس :   

  ) .الشميز(اجليب يف القميص ، بكسر الكاف 
الكُِدم:  

  .ةوهي اللكم
   : الكَاينْ

  .ومنها كاين الفنص ، كاين مكرعة ، كاين صوف، الفانيال الداخلية ) القرمة(
الكَاِوس :   
  . الشرابأواجلورب 
شالكَب:   

 تضع عرضا على السهم، يقل طوهلا عن املتر الواحد ، قطعة مسيكة من اخلشب   
  . زخرفتهاإىلمة  مييل احلضار،

الِكِير :   
  . اليت تستخدم حلرق األحجار اجلريية الستخراج النورةاألفران

  : الكُمبار 
  . املكان الذي تقضى فيه احلاجةوهو) الدرنش(ويقابلها 
  : الكَنِشلي

  .السنتيانةوهي 
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  :الكُواه 
 أعلـى ن  هي فتحه وية تكو    و يف بعض البيوت احلديثة ،    ،  ) ةنخاملد(ويقابلها  

  .التنار تكون غالباً يف املطبخ 
كُم :   

واملثـل  غطـي الزنـد يف اليـد    يو،  اية طرف الشميز ، يكونبضم الكاف   
  .)كأمعند  هو  ماجوابك يف كمك(:القائل
اعِكر:  

  . الساعدة أواليد كامل
كَز:  

  .أشعل النار
رالكَم :  

  . حلفظ املال به أاحلزام ، وهو مهي
ككن:   

  ). يا علي ساكتكنك:(يش فيك ، على سبيل املثالإبك أو  ىن مامبع
تَالكَب:   
    .الدوالب
  :كُزمه

  .اخلبز احلاف الناشف أجزاء صغريه من قرص 
مةِكز:  

، ) املرعـاد ( وهو جذر العرجون، احللو ويؤكل  اإلسفنجي األبيضقلب النخلة   
  ). رزامزال الكرب حىت بلغ الكأ( :يقال،  ويؤكل ويكون ليناً
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  :كركَره
  .ر يضحك ويبتهجِكويكر،  ةضحك وج

  :الكُوره
  .نوع من أنواع الرز

ِينكم:  
  :يقول الشاعر، مبعىن كم وكم 

  ويروح ملا البحر من هلمال ياكمني سيل
  يف النجوم اإلسهيل يف إال سهيل قدهم يقولون العرب ما ما
  : الكسرة 

حيث جيثون علـى ركبـة   ، ) لدراجا (حركة معني تكون يف رقصة الشرح أو 
   .أخرىواحدة مث يضرب األرض بيده ويقوم ويعاود الرقص مره 

   :اثْرالِك
  .هو الكرات
الكُوت :   

 ،ويتنـاوبون للحراسـة   ) العسكر(يقبع فيها   ،  ديرة صغرية النوافذ    أوهو اسم   
تسمى يف   اخلصم منه      ءجميوجد على خشوم اجلبال و من النواحي اليت توقع          ت
  .)املُركزب( عض املناطق ب

  :كامبه 
  .عمود الكهرباء
وششالكَع:   

  .هو الشعر الكبري الغري مرتب 
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  :الكُوبره 
إيش  :( يف املثل  يقال،   ) الكوافريه(  تقوم بوظيفة جتهيز العروس وتزيينها       امرأة

  .)تلقي الكوبره بالوجه الشئوم
وعسكَر:  
  .الساعد 
  : الكواه 
ته هلب ودخان ، فالكواه مدخنة يهرب منها دخـان التنـور ،             كان حت  كل ما 

  . )الفانوس(كالبافتيل واجلرمل  )السراج( والكواة حفرة يف اجلدار يوضع ا 
  :الِكفَّة 

  .كفة امليزان 
الكَف:  

   .آله بناء يسوي ا البناء األمسنت بني احلجر
  :الِكِرى 

أم  (:يقـال يف املثـل      ،   جريةاألوالكرية  ،   ويكري يعين يؤجر     ، األجرةوهي  
  .)هي كما الكرية العمل ما
  : الِكالَن 
  .العريس
  :الكَارة 

  . من اجلسماألسفلغطي النصف ، ينسيج ابيض رخيص جدا يتزرون به 
  :كُمبل
  ). البطانيه(ليمود الس
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كلّني:  
  : يقول الشاعر، مبعىن كل واحد

   يعرض خبيله-  كلّني-وخيول زينه ***بعض امليادين فيها رويله
   ماتصلح إالّ لفارس من الفرسان***ماهي حلجري والبن هبيله

  :الكُعلَة
  .اللمبة الصغرية

  :الكَعالْ
  . ومفردها كُعلهاخلصي
  :كَسعه 

  .ة الصغريةحمفظة النقود النسائي
  :كُور

يفهم أو إن فهمـه    و تطلق للذي ال    ، الرأس  ىنبضم القاف و تسكني الواو مبع     
  .لديه االستيعاب السريعبطئ وليس 

  : الكَزابة 
  .)بطيخه وال كزابة(:واملثل القائل ، ) النارجيل( جوزة اهلند 

  : الكُوفيه 
 أو الزجنباريـة    وأفخمهـا  القلنسوة   أوهي الطاقية   
حيث تلبس حتت العمامة ليمتص العرق      ،   السواحلية

  ) منوذج من الكوفية(            .ويقي من حرارة أشعة الشمس
ِوِيلَهكع:  

  . من احللوىداألعوا أومليم عود 
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  : الكُمه 
 وللرجـال   ،للوليد غطاء للرأس يشبه غطاء رأس الفالحات اهلولنديات الشهري    

 هلـا  األقمشةوخييطونه من بقايا ،  يف الشتاء   واألذنني الرأسغطاء صويف يغطي    
  .بطانة داخلية وقماش ملون ظاهري 

ـَاه  ـَف   : الك
ة عبارات تدل على تاريخ     أي للباب ، ورمبا حنتوا على الكف      وخشبة اإلطار العل  

 كلمات مـن  أو من الشعر  أبيات أو قرآنية آيات أو تاريخ صنع الباب     أوالبناء  
   ).قع مردم تقع كفاة( احلكمة ويف املثل 

  : الكُرته 
مع قصر يف طوله نوعاً     ،   األسفل متسع جدا من     األعلىفستان للبنت ضيق من     

  . الركبتني فقطمبا يغطي ما
عالكَر :   

   .ماء املطر النقي العذب
تالكلي :   

 أخرى ختيط معه قطعة أكمام وهو قميص له  ، كرب وبدا ميشي يلبس الكليتإذا
   .اإلزارتشبه 
عتالكُو:  

وحل حملـه   ،   ة الشخصي واألغراضوهو صندوق كبري يستخدم حلفظ املالبس       
  ).الكبت (أوالدوالب 
الكُوت :   

  . جيلب الدفء لإلنسان فخم فوق القميصقميص
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  :كرفَان
منها  يستفاد، عادة تكون يف األرض ، وهو املاء املتواجد يف حفر ، مجع كريف 

  .الناس واحليوان للشرب الغسل
زالكُو:  

  : ، يقول الشاعرإناء من الفخار يضع حملياً حلفظ مياه الشرب
  ايف جهنم كوز باردم*** والمقيلي يفي والبرادي 
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  :صفاللَ
  . وتتكاثر يف األودية،نوع من أنواع الشجر الكبرية

وحاللّد:  
  .)وح البنات باللدوحالرجال باملد:(املثل القائلو، الضرب 
  :الَ حد

). والحد هنـا  :(يسقط األلف وهي للنفي فنقول    ،  ) هو الواحد (مبعىن ال أحد    
  :ويقول الشاعر

  .سرحت وال حد شافها***   فيها املدد واخليل يل    
ِهلج:  
  .الشباك  أوةاخللف

 
 
  
  )اللهجمنوذج من (             

حلقْر:  
  .التيس بدون قرون

  :اللياِسة 
   . احملض أثناء تسويته أي ،)لتلييس اجلدران(  البناءأثناء مسطحة تستخدم أداة
تِراللسك:   

  .هي الكهرباء
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  : يتلقَّ
 أي ليش ،) ليش لقيت كذا(:  يقال معىن سويت مثالً ،و شد القافبفتح التاء 
  .سويت كذا

  :هنالالَ
  .ةوهي الردف،  الباب أو ة اخللفأجزاء أحد
  :الَما

احلجام الما حلق حاجة حجم      :(واملثل القائل ،  إذا مل   ، مبعىن   بفتح الالم وامليم    
حتتاج إىل  وإن كانت المبعىن إذا مل يلحق  أحد حيجمه فإنه حيجم ألمه         ،  ) ألمه

  .يضيع وقته  حىت الةاحلجام
ةلكْع:  

الكالم اجلارح لشخص   اجلرح املعنوي أو    وتأيت أحيانا بقصد    ،  الضرب واللسع   
  .بطريقة غري مباشرة

الِهي:  
  .فاضي بدون عمل واهتمام

   :الليلُونْ
  .ملبة النيون الطويلة

  : الّالسو 
 مزركش األلوان انه زاهي إال،) النقبة( والصدر يشبه الرأسيغطي وشاح للمرأة 

   .)افريقيا( اخذ امسه من املصدر الذي ورد منهو،بنقوش خاصة تؤطر حوافه 
  :الالَّس

  .قماش ناعم براق غايل الثمن
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االلَِفي :   
 واعيان الناس وكل عريس يوم فرحه        واألشرافكوفية يلبسها العلماء والقضاة     

  . بأحكامحوهلا  الن العمامة ملتفة باأللفيومسيت 
ِطيلِغي :   

  .ةق على متاوج السيل يف وسط املطرييطل
سلو:  
  .ثقب
  :ِيش ل

  :يقول الشاعر، وهي تأيت مبعىن ملاذا 
  ميولك حنوهم زينه  ال شافوا*** بعض الناس-ليش 
   هل هم من ذهب وإالّ من طينه***عليك الراس  رفعوا
  : اللُّبان البدوي 
  .)النفاس(املرأة ويستخدم لتدخني ، تخدم كبخور ويس، هو اللبان العريب 

  : اللَّبان امليطي 
  .لبان يستخدم للمضغ فقط

ـّان    :مل
   يقول الشاعر ،وهي تأيت مبعىن إىل أو إىل أن

   على األحباب وتكّت***إذا جاعت تشكّت 
ـّـأن -وهي يل جوعت نفسها     ركّت– مل

اللقْذُوف :  
  .ؤكلوهو يرمى وال ي،  ةوهو راس التمر
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اللِين :   
  .مسحوق نبايت يستخدم للغسل والتطهري من اجلراثيم 

 اللَّح :  
جاري (شقيقي ، ) : اخوي حل (يقال  ر يف نسبه ، اللصيق ،        املتجذِّ القريب جداً 

  . ابن عمي نسبا  ) : ابن عمي حل( داره ملتصقة بداري ،  ) : حل
  :يِل

  :يقول الشاعر، وهي تأيت مبعىن الذي 
   سيبه عبر فوقه الشاك***سه يف اهلوىيل ماعز نف
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خطْوم:  
  .إبره

  :مسكَه
  .اقبض )كسام:( قبض يد، ويقال )ة يدكَومس (قبضه ،

وىلم:  
  .يعين صاحب وموىل العمل صاحب العمل

ِتقْيهِمس:  
  .)هِمسِتقْيبة  من جعردأب(:واملثل القائل،  للماء على القربة ةاملرأة اجلالب
صراملَع:  

  .ومحل األشياء األخرى،  املاء ةعود خشيب حلمل تنكتني حممل
  :مدركه

  . تتكاثر أثناء مواسم األمطار ،غريةصشجرة جبلية 
  :ماَ حد

). ما حد هنـا :(وهي للنفي فنقول،يسقط األلف  )هو الواحد( ، مبعىن ال أحد  
  :يقول الشاعر

  .يعمل على مشتهاه***  ماحد يكلم سعد خلّوه     
  .أي ال يكلمه أحد

  :مديه
  .بيت الدجاج
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مزحم:  
  .ة من أعواد القصب جتمع مع بعض يف حزمه واحدةجمموع

  :املصنعه 
تكون من أعلى   ،  املتراصة مع بعضها البعض     ،  ) احلصون(جمموعة من البيوت    

 وأللـشيخ   بيوت  وتكون خاصة   ،   أعلى البيوت    ة فوق هضب  أوالبيوت وفوقها   
  .مقدم القبيلة واملقربني منه

عومص:  
  .متعب ومشاغب

دعمبدِري :  
  :يقول الشاعر، مبعىن مل يدر 

  باختصر أقوايل جبملة والذي مبعد دري
  :مثْناته

  .أي بداخله
افضمغ:  

وهي أوصال من اللحم والشحم والكرشة تلف خبيط األمعاء         ،مجعه مغاضيف   
  . حضرموتأكثر ما تشتهر ا، أو خيط غزل 

لَتِملَت:  
  .منسق ومرتب

راملُكْس :  
ويصطلح هلذا االسـم    ،   ال يستطيعون ردمه حال وجود املاء        األسوامايار يف   

  .فيقولون هناك مكسر يف الساقية 
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  :مشعوق
  . مثقوبأومشقوق 
ازحِمن:  

  .أداة جموفة عملها تنعيم وتدقيق املواد الصلبة كالنب والزجنبيل
عدمي:  
  .رة جوز اهلندشج

 فروم :  
كل عدد من املدر مرصوص يف البناء فوق بعضه البعض  وهو،  مقياس االرتفاع   

 ٩والطابق املرتيل األول يف البيوت الطينية يـساوي  ، سم  ٧٠ و٥٠ بني  ،يقدر
  . أمتار٥موافر ، حوايل 

نخصم:  
  .املوقد

فوراملد:  
  .اسم آله عازفه شبيهه بآلة املزمار

  :يشاِملِف
  .من يقوم بإعداد الطني ويئته للزراعة

  :املعصورة 
كحـصن  ،  الزاوية الدائرية للدرج أو الزاوية الدائرية للحصن        ،  مجعها معاصري   

  .وغريها من احلصون الدفاعية ) حديه( سيئون أو آثار حصن 
ِعرمتض:  

  .دخل فيما اليعنيهتوهو الذي ي
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  :املَعشرة
  . اإلناءأوالصينية 
  :املفْرية 

األبيضح والثوب لَاملش.  
 تباملس :  

  :يقول الشاعر،  حزام ووضع الرصاص فيهكيستخدم ، حزام من اجللد 
طرح يدك على املسفانبت علن باحلرب يازح.  

  :مِهلّل
  .يقول ال إله إال اهللا

  :مبهورة
  .مريضة
اِحقاملد :   
  .األحذية
  :منتره

  .اسم املكان املنحدر
من :   

  . رطال٢٨ًيساوي ، )أمنان و وأمنيه( مقياس وزن مجعه 
اِصرمب :  

  نظارات 
كُوزيمر:  
  . الرقص حمبب لدى البادية أنواعنوع من 
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قَبحم:  
  .عبارة عن وعاء حافظ وجموف يوضع فيه حبوب النب

  : مِخيلَه
  .واملخاييلة هي الغيوث واألمطار  املطرإشاراتبداية األنواء وظهور 

  : ملردم ا
  . للباب العلوي اإلطارخشبة 
رزعم:  

  . والتهكم والشتمةاإلساء تقال كنوع من
رماِملخ :   

  .تشق التربة لتفكيكها وويتها،  حتتوي على عدة سنن من احلديد أداة
قَاصمش:  

  . الشرقيةةاسم يطلق على كل مناطق اجله
ِمضيب:  

  .ضيب يسمى حلم م، اللحم املشوي على احلجر 
موزمر:  

  .الذي يكون على شكل عجينه التمر هو، رزوم ميقال على التمر 
 راملَج :  

  . فتحة توجد عند سدة البيت يكون يف،حبل يستخدم لفتح الباب من اخلارج 
  
  
  
  )ار من نيمنوذج(                  
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  : مغطَلْ
  .على قطب القطعة به ويغطلون يأخذونهعندما ، وهو الطني املغمور باملاء 

فَنمد :  
  . الزراعية يف الطني يف القطعةة تدفن الذرآداه
ازمز:  

  .مدخن 
   يطِْح فَ- مفحطْ

  ).اجللجل( أو  السمسم أنواعنوع من 
طْمراق:  

  .غالبا تطلق على الشارع الضيق أو الصغري، شارع أو درب 
  :جمعوثْ

  .الشي الغري مرتب والغري منسق
ورداملخ:  

  .ملثقوبا
ومرمغ :  
  .جمنون

  :اِملِرعاد 
  .العرجون اللني املرن 

رزمي:  
  : يقول الشاعر ،سالح ناري أملاين الصنع هو

  .ة رداتأمحيا قروحك  *** ةرتراحيا قروحك ياملياز
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افاِملري:   
  . والتمرة منه كبرية حممرة، وهو من انواع التمر اجليد 

املطَالِيب :  
  .املدعوون

املسالْي :  
  .)بعري إنكسر يف املسيال(: واملثل القائل، جمرى السيل 

رتمو:  
  .سيارة

  : املزحاة 
ويـستخدموا  ،  حواف قناة الري إىل املزارعني ، يزحيون ا الطني   أدواتمن  

  .األخرىيف شؤون الزراعة 
  : املنِكي

  ،مية املاء كإنقاصالقطع بغرض  أويبىن على بعض اجلروب ، وهو بناء باحلجر 
، الساقية عدم فيضان املاء من  وادي فرعي ألجل أوويكون مصرف على ساقيه 

  . يف النخلأويرتل ويصرف يف حفره حيث 
اكومس:  
 تنمو يف بعض بقـاع       ،  شجر كبري ظليل له رائحة مميزة تشم من بعد         ،االراك  

 .حضرموت 
   : ىمصر

 ٢الـصاع يـساوي      و أوقيه ١٤يساوي   ) مصاري( مجعها  مكيال حضرمي   
  . تستخدم وحدة سعة للحبوب والغالل  ،مصاري
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  : ماعونْ
  . املرتلأواين
   : الْي مكْ

ــا  ــل( مجعهـ ــضرموت ،  ) مكاييـ ــرب حـ ــيف غـ ي                                                                                                                              ساويـ
 ١٠يـساوي    ) شرق حضرموت ( وسيئون  ويف القطن وشبام    ،   مصاري   ٨

  .يستخدم وحدة سعة للحبوب والغالل   ،مصاري
 املَد :  

وهو ،  وتعد ثالث رباع تساوي مد      ،  أيضاً من بر وخالفه     ،   مقياس للحبوب 
  .غالباً ما يكون مصنوع من األخشاب أيضاً أداه
  : املاَِهي 

  .ا شخصان لتسوية األرض الزراعيةذيتجا،  خشبية تنتهي حببل أداة
   :اِملِيلْ

  .ملبة النيون
  :  املدمونْ

  .املاء املعكر غري الصايف
املَقْلَع:   

  .خل الصغرية شتلة الن
  :منشله
  .املنخل
مقْطَب :   

  . وكانت تصبغ بالنيل،زارإ اذرع تربط ك٤قطعة من القماش بطول 
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فسمن:  
خل وتصفية الرب والرز أو الذرةتستعمل لن.  

  
  
  
  )ار من نيمنوذج(         

  : املُِطريه 
 ٣٩،٧ إىل ١٨،٧قطعة األرض الزراعية تساوي ، مجعها مطر بضم امليم والطاء   

  . من وحدات القياس تقاس ا األطوالوأيضاً ، مترا مربعا
  :املَِديِني 

إيش لك  (: متر شديد السواد صغري احلجم ويكون لون بلحه امحر يقال يف املثل           
يف املديين يامشنعيونكق (.  

  : املرية 
  .عقود من الفضة أو الذهب للمرأة

  : احملول 
  .ول السيلصاملنيبء بو

  : ينْما
  ويستعملون زيادة حرف إن ليستقيم الوزن هلم ، نا أ مبعىن ما وتأتى،  بفتح امليم

  :وقد قال الشاعر ، 
  معول_ ماين _ مادام ريب معي 

  حيط مهما حيط مهما حيط الوقت ويشل
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  : املقْرمة 
  .األلوانوشاح خفيف النسج بارد وزاهي 

  :من وين 
مـن  (، ك ينأ؟   ) وينك من زمان  (  ؟   نأيمن   ) : من وين االخ  ( من  أين ؟     
  .منذ عهد بعيد  : )وين الوين

ة املفْري :  
  .قماش من القطن لباس العريس يف حراوته ، ويلبس البعض البدلة مؤخرا

املكرم :   
  .ويسمى البارق، عند مشاهدة الربق ) كرمي ياكرمي(د لفظة دالذي ير
  : املَِطي

  .وهو حامل اخليل 
  :امللْحفَة

  . من اجلسماألسفلتغطي النصف ،  الصارون مثل
  :املدخنه 

  .ة وهي املبخر
  :مصه
مـصه   )التمـر اهلنـدي   (وأشهرها باحلومر   ،   املصنوع بالثلج    كرمياآلسوهو  

  . باحلومر، يكون هلا عود
  :املسيِبلي 

واحلبوب هذه  ،  املسيبلي األسود   من خبز    ويكون،   ذات اللون األخضر     ةالذر
  .لصغرها تعطى للطيور 
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اداملَد :  
  .دفع املهر وحنوه

  : املقْشرة 
  . ) الفوشار او البوشار ( ،حبوب الذرة بعد قليها بالزيت 

  :املشطَه 
  .ويكون العقد يف نفس اليوم، وهو ثاين يوم العرس 

  : مسدرة الصغري 
وهلا ،  عبارة عن ثوب بسيط يغمر بدنه وخيفي عورته         ،  حديث الوالدة   مسدرة  

  .اكمام
  : املناِشي

  .السحب الناشية يتوقعون منها مطر 
افضمغ:  

  .معدة املاعز مع هي الشحم مع الكرش 
   : املَزنْ

  .املطر الغزيرة
  : املخدرة 

 ليلـة   أول، وهو   ينصب ليكون به احلفل الغنائي الساهر       ،  مسرح من اخلشب    
وجيلـس  وسيقية   جوار الفرقة امل   إىلجيلس العريس    وعادة ما ،  من ليايل الزواج    

  .جبانبه أهله وأقربائه ويتلقى التهاين والتربيكات من مجوع الناس
 املَصب:  

  .ويسمى أيضاً القرقر،  الوضوء ألغراضيستخدم يف احلمام 
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  :املسدره 
  .قميص يلبسه الرجل

  : املكْحلْ
  .سودطري أ

صخاملش :   
  . للمرأةوإكسسواراتزينة ،  ةمن الفض
املُقَلِّفات :   

وهن نساء جيتمعن يف بيت من يرغب يف جتهيز         ،  التمر اخلايل من نواة العالجيم      
 وفلق الـردي    ،متره للرزم والتدحيق ويقمن بتنظيفه وفرزه ونزع القواذيف عنه        

  خراج النوى منه إو
ظَرةاملن:   
  .املرآةوهي 
رمجم :  

  .حلفظ الفحم املشتعل وللتبخري
داملقّو  :  
  . على شكل مدرج ملرور الساين واحليواناألرض حيفر يف أخدود
ِلفاِملس :  

 ،  وهو يعترب الباب الفرعي للبيت    ،  باب صغري يقع يف الغالب من خلف البيت         
  ).إذا انقلد مسلف وأن انفتحت ِسده(:يقول املثل

يزم:   
  .طاوله
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 املفَّلَق :  
 يـسدل علـى   أو الرأسهو وشاح من الصوف طويل وغري عريض ، يلف به           

  .تفنيالك
  : املعداه 

 واألغـصان  األخـشاب  حىت ال تصد     أسطوانيةعمدته  ، أ  األمسنتجسر من   
 جعلوها لكي متر ،وحىت ال يرتد املاء فيضغط على االسوام   ،  احملمولة مع السيل    

  فوقها السيارات والناس و كل ممر للناس فوق السواقي هو معبرة 
فَاعاملر :  

  .د عليه من داخل البيتحبل يستعمل لفتح الباب بالش
سواملر :   

ويأيت من مكان بعيد فيطول جريانه      ،  السيل القادم من رؤوس اجلبال والوديان       
  .يومني أو اكثر

املقَاِرب :   
  .بةيالسيل القادم من الشعاب القر

 املَاد :  
  .أو املمر بني الغرف، السيب 
لَاملضة ع:  

يف اجلرب يف مداخل اجلروب ن ومهارة بفجمموعة من األحجار الكبرية املتراصة 
  .وتسمى أحياناً يف مناطق اخرى باملناكي،  ينظم خروج ودخول املاءوالسواقي 

  : مرواح 
   البيتأعلىغرفة صغرية 
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  :املَحضرة  أو احملْضر
 ،أو املكن وغريها من التـسميات     وتسمى عند البعض بالقعائد     الغرفة الكبرية   
  :يقول الشاعر

  رحلة وكثر كالم احملاضر املترِبقُ
  
  
  
  )احملضرة من نيمنوذج(         

  :املَربِشة 
ولكن أكثر خصوصية يف    ،  شأا شأن املروض    سلّه مصنوعة من سعف النخيل      

  .نقل الطني أثناء البناء 
املعرة وض:  

  .وغالبا ما تكون يف احلصون والدور األسفل من البيت، وضع املدرة بالعرض 
  : املَدرة 

الطوب من اللنب يصنع من خلط الطني مع التنب وجتفيفه حتـت            ،  اجلمع مدر   
الشمس ملدة ال تقل عن عشرة أيام أو حسب درجات حرارة اجلـو مبـساحة            

  لغرض استعماله للبناء يف حضرموت، سم تقريبا ٨ سم وبسمك ٤٥× ٣٠
اعناملص :   

  .دوالب يثبت ضمن اجلدار
امللَس :   

حبيث تغـدو قطعـة     ،   داخل البيت    ة تستعمل فيها النور   طريقة من الطرق اليت   
   .)الروك(واحدة ناعمة امللمس بواسطة 
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   : مطْوالْ
  .غرفة صغرية بطول املمر األسفل للبيت

   :اِملخوالْ
  .هي املكان الذي تقضى فيه احلاجة و) الدرنش(ويقابلها 
  : احملْضه 

  .حمظ أي قام بعملية تلييس البيت بالطني
  
  
  
  
  )احملضة من نيمنوذج(            

املِعلِّم:   
  .هو الذي تقع عليه مهمة البناء أو عمل النورة

   : مدخاملَ
  .املطبخ
ابياملز :   

 يبىن يف زاوية احلمام وميأل باملاء وترتع السدادة من أسفله        ، )الدش(يقوم مبهمة   
   .االستحمامحني 
داملقْص:   

  .املخصص للمناسبات والضيوفالس الكبري امللحق بالبيت و
افراِملش:   

  . الرؤية ومعرفة من يدق الباب ألغراضتستخدم ،  ) الرمي( فتحة يف جدار 
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داملقْع:  
  .الس الكبري امللحق بالبيت واملخصص للمناسبات والضيوف

 نتاملع:  
  ط  بالسقوة واملهددة البيت الضعيفأجزاء معمد باخلشب لتقوية بعض إضايفمبىن 

   :املَغلُولْ
  .شأا شأن املربد ،  )النوافذ( عبارة عن غرفة خالية من اخلالف 

 املُِطيِْبخ:  
   .هو الفناء الذي قبل الطهارة 

  :مرهاه 
هـي حجـر ه   ،  الــعايل  ةر مستطيل الشكل يستخدم لطحن الذر  هي حج 

وتستخدم ،   سم   ٣٥ سم متر وطوهلا     ١٠-٨حلزونية الشكل قطرها تقريبا من      
 عليها العايل ذهابا وأياباً     مث مير  ه على املرها  ة حيث توضع الذر   ، ة طحن الذر  يف

  .حىت تتم عملية الطحن
  : املَيسِمة 

وهـي  ،   عند الـسطوح     أوعبارة عن غرفة تكون يف بعض البيوت يف الضيقة          
    . للحطبأو التخزين ألغراضتستخدم 

   : رقَاملفْ
  .األبوابلفظة تطلق على 

مفلْطَح :  
  .أي مدور مثل رغيف اخلبز،  )حطَه مفلْهوج:(يقال سمفطَّ ر أودوم
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 ضواملَر:  
غري انـه مـصنوع مـن        ) دلو(  يأيت على شكل      ، بتسكني الراء وفتح الواو   

 ونقلها مثل التمـر     األشياء محل   ألغراضيستخدم  ،  سعف النخيل   ) السعف(
    .ء البناأثناءله استخداماته يف نقل الطني ، والسبول 

  
  
  
  )املروض من نيمنوذج(        

  : املُركُز 
 ويتنـاوبون للحراسـة     ، )العسكر(  صغرية النوافذ يقبع فيها      أديرةوهو اسم   

 على خشوم اجلبال و من النواحي اليت توقع جمئ اخلصم منه ، وهـذه               ،توجد
  .التسمية يف الوديان أما يف حضرموت الداخل فتسمى بالكوت

  :ملقِّن الدانْ
 سريع احلفظ وتلقف ما يقوله الشاعر       ،يكون من هو من بني احلضور      وغالبا ما 

بل يسود اهلـدؤ   ،  وال يسمح ألحد بالكالم عند الغناء والشعر        ،  وتلقينه املغين   
    . واإلنصاتةوالسكين

  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

قاموس اللهجة الحرضمية    ١٣٦

http://www.pdffactory.com


 

 )} PAGE {(

 
 

  :النواِغري
سـببه ريـح    ،  وجع شديد يصيب أماكن معينة من الظهر والصدر واألرداف          

  .ليظ أو تعب غ
  :نصه

  ).األخضر ينقص نصه(: واملثل القائل، أي نصفه 
  :نقْحه
  .ونقحة الكور هي ضربة الكور ،  ةالضرب

  :النوره 
 تستخرج من حرق األحجار  ، مادة بيضاء تستخدم يف طالء املنازل من الداخل       

  . )الكري( اجلريية حتت درجات حرارة عالية يف 
  :نذْقَه

  .مبعىن الرمي
  :نقْنقَه

  .)حبك ونقنق عليك(: واملثل القائل، منيمه وإحلاح 
كُوسن:  
  .إحندار
  :نوش

: يقول الشاعر ، بكسر الواو وتشديده، مبعىن أرمي ، ونوش بالفتح مبعىن رمى 
  ال ما اتصيدإفزعان ال نوش حبذفه اتصيد و
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ظَفالن:  
  .حبل يستعمل إلبعاد الطيور

  :نِيرة
  .فضيحة

وهالند:  
  .وهي عبارة عن قطرات من املاء،  الندى أوالطل 
وشالن:  

  .بقصد أخراج مادة الدوم، اسم عملية هز وحتريك أغصان العلوب 
وسامالن:  

  .ربياء والكرامة عزة النفس والك
  :النوخِذه

  .ربان السفينة
  : ةالتنصور

حيث توضـع    القبيلة   مبعىن اهلوكه وان كانت تردد عند القبائل بالتفاخر بنصر        
األيدي على رأس العريس من قبل أصدقائة وأهله وأفراد قبيلته والتغين بـبعض             

  :أبيات الشعر ومنها يقولون
  أخل.....كمن قبيلي كسرنا نابه ... مرة الغالبه ( 

  :النفْظَة 
  . صعقتهأيوالكهرباء نفظته 

  : النقُاله 
  .اورة يف املناطق اأقارمعزمية العريسني من قبل 
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  : النقْبة 
 ألوانهوتكون .  للمرأة ، وهي وشاح املرأة القطين اخلفيف الرأسو النقاب ساتر 

  . )سادة( متعددة و 
  :نحنا

  ).إحنن(:  يقلونأخرى يف الواديويف هلجة ،  إحنا مبعىن حنن أو 
  : خنْره

   .اخلشم األنف أو مبعىن 
وءالن :   

  ).نوء ترعد فيهمعك ما :(واملثل القائل، السحاب 
  :هرشالِن

  .وباألخص منها اإلبل والثريان واألبقار واألغنام ، احليوانات 
  :ةلَِيالِن

  .نبات خيرج منها مادة بيضاء تستعمل يف الصباغة بالبياض
وبالن :   
  .النحل
ين :  

  ).ين انسان :(فيقال لإلنسان تستخدم صفه أنومكن  ، ناجح أوليس ناضح 
  : نزوحهالنزح  ال

  .وهي عملية اطالع املاء من البئر
  : هنِالن

  .ةطائر البوم
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وششخن:  
  .أنف
  :هوجنُ

  .حجر االستنجاء
  :النصلَه
  .اجلنبية
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  :ويش
  .أي ماذا أفعل ،)ويش أسوي:(يقال، أي ماذا 
صو:  

   .أرسله لقضاء حاجة
  :الوطَاء

  .)اءطَالسيل يتبع الو(:واملثل القائل، نخفض  املأواملكان املعتدل 
روخ:  

 يبتعد من أو جيتنب مـن       أويتوخر من يتنح     أي تنحى وابتعد ،   ،  بتشديد اخلاء   
أما يف اللـهجات    .ه أي أبعدته    تأي ابتعد قليل ووخر    ) وخر شوي : ( ويقال  

  :اليمنية األخرى فيقال
  باليافعي ـــ جزع جزع
  بالصنعاين ـ خطى خطى

  بالعدين ـ نفس ملّه
  باليافعي ـ وحز وحز
  بالتهامي ـ نشى نشى

ِدفالو :   
  . الس عند البناءأوالسقف الذي يغطي الغرفة 

  :ِوِحلْ
  .له احلرية والورطة واملشكلةوالوح، مبعىن حتير وعجز 
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ِضِيعالو :   
  . وحنوهأكلحيث توضع غالل املرتل من ، املخزن يف البيت 

  : واه
 كلمـة واه  أو واه بغيت أي ماذا بغيت أو ايش بغيت   :يش أو ماذا  مثالً    مبعىن ا 

  . يقربلكماذايشكيلك أي 
رضالو:  

  .احلجر الصغري
 رصالو:  

قد يكون جانب البيت    ،  وصار وآصار   أمجع  ،  بفتح الواو والصاد وراء ساكنة      
  .جبانب املزرعة وقد يطلق على الغرفة أو

اكرو:  
  . أي ماذا بك اليوم )وراك اليوم:(يقال  بك فمثالً ماذا أي ايش فيك أو

  :الوقَاء 
   ) .العطب( يكون مصنوع من القطن  عادة ما، فراش النوم 

ِغمو :  
  .الفقُّوز الصغري

  : الوضعة 
  . تستخدم عصارته لعالج املغص، ممتلئة باملاء هبات شوكي اشواكن
   :ادعولْ

  :كقول الشاعر، ن كذا  مأومبعىن ال أو ال فائدة من األمر 
  ه والنكدولعاد حاجه لكثر املشقَّ
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  : وزرة 
  . من اجلسماألسفلتغطي النصف ، مثل الصارون 

  :وعيه
  .  املطبخ أدوات ،مبعىن 
  : د وكِّ

 ) يوكد للزواج ، للعزومة ، المر معني      : ( بكسر الواو وكسر الكاف املشددة    
 عليهم  أكد ،   أشعرهم،   ما   مربأ اآلخرين اخرب   أو وليمة   أويرسل دعوة لزواج    

طلبـها علـى حـسابه ،    : تشديد الكاف وفتحهد سيارة وكَّ  ، الدعوة وثبتها 
   . ) د عمالوكَّ( ،  ) د غنموكَّ(  و مثلها ،حجزها لنفسه مسبقا 

  : وياه  
  .مبعىن معه ، وهي فصيحة : و إياه 
ارو :   

  . أذرع قيدونية ٧سم ويساوي ٩٠يساوي ) ورات( مجعها 
شكُموي:   

  .ومفردها ويشك، كيف حالكم 
ِنعمو :  

  .تقال لثناء واإلطراء
ثَنالو :  

  .)خلوه كما الوثن:(، واملثل القائل  ةما يوضع فاصالً للحود الزراعي
  :وِقع

  .مبعىن صار
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  :فه ولَّ
( ،اعتـادوه  ،  ، بتسكني الالم)فوهولْ(و ،فه و دجنه  ده و ألَّ  عو: بتشديد الالم   

 ، )والف على التعـب   ( ، نشأ و ترىب عليه      ، بكسر الالم،   )األمر ف على وِل
عتادها و عرف مسالكها أ وألفها)  والف على الطريق ( ،متعود عليه ومهيأ له 

  . من كثرة طرقه هلا 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

قاموس اللهجة الحرضمية    ١٤٤

http://www.pdffactory.com


 

 )} PAGE {(

 
 

اهلُوش:  
  .اهلجوم واالقتحام والسطو والسلب

جاهلَي :  
  .البعري الفحل 

شاهلَر :  
  ).اهلرش ما ينقبض بذيلة(: واملثل القائل،لثعبان ا

  : اهلُوكه 
وهو صوت عايل حيدثـه  ،   املعروفة   ةوهي الصيح  ) يهوك فالن ( مجعها اهلوك   

 مناسبات التزمـل يف إلقـاء القـصائد    أومناسبات الزواج  بعض الناس إما يف   
قـصة  وتكون زامل يف ر، وهي صرخات فيها تفاخر تبعا لكل قبيلة      ،  بالزواج  
  .لعبة العدة
ابدراِهلن :  

  .املفتاح اليدوي
اِهلِبيش :   

  .وهي رقصة يصاحبه عزف املزمار حمبب لدى أهل البادية
  : همله

  .وقت سقوط املطر
اهلميم :   

  .السيل الكبري
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  : ِهمباله
 وظيفتها هي )احللي(ويكون وسطها ، فها برقاب احلمري را خشبية تنتهي أط أداة

  .لزراعيةحرث األرض ا
 اهلَش:  

  .مطر صغري
   :هندول- ههدا

  ).ضحك يف اهلداه(: واملثل القائل،  دسرير الطفل أو امله

  
  )اهلدأه من نيمنوذج(        

يوِره :  
  .لكن الدائري نسميه صحن، هو صحن الرز بيضاوي الشكل 

يوِره :  
  املركب البحري الصغري املعتمد على ااديف

اهلجري :  
  .وبلحه لونه اصفر ، الشقرة إىل مييل  متر امحر
  :اهلابِطي

  . الرقصأنواعنوع من 
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دريش:  
  .وشرد مبعىن هرب، يهرب 
ضيهي:  

  .مبعىن يعجب، بتشديد الياء 
يلْقَم :  

   .يفهم الكالم  أي انه ال)يلْقَم الكالم( :أي يأكل ، ويقال
قَعين:  

  .رأسهعين يبلل ي)  رأسهينقع  :(يقال، يعين يبلل 
  :يوه

  .لتلبية النداء عند النساء 
حزير:  

  . على قوه املشيةمبعىن ميشي أو ميشي ويضرب برجليه على األرض بقوه، دلالل
بكِحني :  

  . مبعىن ينشبك، بتشديد النون مع كسر احلاء
عي:  

  .أف مبعىن أومبعىن ليس حمبب 
  يابوي،يابوياه

،  عن التحسر )يابوياه:(تحسر أو عند القهر ويقال أيضاًعن التوجع أو ال: يقال 
  .ويرفق ا كلمة منه بتشديد النون أو منها أو منك أو منكم
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ِويِيد :  
  : يقول الشاعر ، ميشي 

  .ياسامع النمل يل يدوي بروس القور
  : يئثّثْ

نطبق الت، يعين يؤثث الدار أو البيت واهلمزة اليت على الواو يف اللهجة احلضرمية 
  .دائماً 
اهنِيس:  

  .هن االنتظارالسوينتظر ومساهن منتظر 
حِبري :  

  .ينشر ويربح الغسيل مبعىن ينشر الغسيل، بتشديد الراء 
ِدريكَع:  
  .يدحرج
يدمدم :   

  .يرعد أو صوت الرعد وصواعق
يتفلقح :  

  .ينبطح على األرض ويسقط
ِرجهي:  

  .يتحدث واهلَِرج احلديث
   : فِنِت
يتكلم من طرف انفه ،      ) : فالن ينف ( ، صوت من انفه     بإصدارظهر غضب   ي

  . يتحدث بعدوانية ورفض  
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  :امخيالْ
  .فذيقال للشخص كنوع من السب والقّ

  :يبرق
  .أي يلمع ملعاناً شديداً ،  وسكون الباء وضم الراءءبضم اليا
ِسدحين:  

  .ينبطح يف األرض أو ينبسط أرضاَ
  :يصرطْ

  .يبلع
  : شقُيفْ

  ).جرذ يفقش جونية(:القائل واملثل ، أو يفجر يعمل خرق  ميزق أو
  :يِغفّلْ

  .غافلني  اهللا ياإال يقول إلله
  :يِخمي
  :، يقول الشاعر  يفسد

أال ولد ما ِخييسلم مي احلوض يسلم  
كِيلَكيش:  

 أي ماذا   )أيش يشكيلك :(الطريق سؤال فمثالً يق   أي يقربلك وتأيت دائماً عن      
  .ربلكيق
يام  :  

 فاجـأه  وهي صرخة املفـزوع       ، بذات املعىن : ه  مييقال   ، ، يا أمي     أالملنداء  
  .األمر
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قدنزِيت:  
  .ميزح
  : ة  اليكََّ

  . )الكوتشينة( ون يف ورق اللعب  من أي لاألوىلهي الورقة ، بتشديد الكاف 
ي وم :  

  :يقول ، وهي تأيت مبعىن ألن 
   شلّه الطمع ياوحلة الوحلة ***شلو احلبيب الزين من شلّه
ـّال- يوم -***شلّه علي شلّه على أهله    الطمع قتـ

حِيطَر :  
 مبعـىن يـركض   ،بكسر و ختفيف الياء و فتح الطاء و كسر الراء مع التشديد      

) السيل طـارح (،و أي يرتل بسرعة )  الدم يسيل طوارح   :(يقولون،  بسرعة  
 وبدون تردد   ة أي امشي بسرع   )طرح مثناته  اذا استكربت أمر  (: ئلواملثل القا 

  .بداخله
  : حيول 

سـالح   الناس لو مل جيـد       لتنبيه، و عند وصول السيل ألجل الناس يسمعونه       
 )حول ياحواله ( :أو يقول ،   )ياحول عموم ( :يقولوالسيل   عند قدوم    )بندق(
  . الواديأو حيول ويذكر اسم الشعب أو، 
ميرحل السي  :  

  .يشتد جريانه وضغطه 
   : الينضالْ
  .الباذجنان 
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يبطُرم  
  .زعلتتغري تعابري وجهه ، بسبب عدم الرضاء او ال

يتمقَرح :   
  . يبايل بغريهأنيتمشى بزهو دون 

  :شِنِي
) هان من وجه  بالذُّش  ينِِِِِِِِ:(يقال.  وإمالتها وزجرهاالطيور  ونهر احليوانات   للفظة  

  . أي القطط)وا االهرار من املطبخنشُّو( ،أي الذباب
  :ينشغْ

، عدة صيد السمك ،      )بالسنارة(يسحب ، وتستعمل اللفظة يف صيد السمك        
  . أي اسحبها بالسنارة واستخرجها من البحر)ةالسمك شغِْن :(حيث يقال

ولَّيف :   
ر هلا مـن    ف املكينة يصلحها بتجميع قطع غيا     من التوليف ، يولَّ   ،  مبتشديد الال 
  . مل جيدها مناسبة إذا خبراطة القطعة البديلة أو ،هنا وهناك 

ولَيف :  
أي اعتاد على شـرب     ،   ) يف شرب القهوه   فولَي( :يقال،  يعتاد   ،   الالمبفتح  
  . فيه واستأمن ألفه،) احلمام على املكان فوِل( : ة ، ويقالالقهو
   :فيئلِّ

  .يؤلف الكالم من خياالته و القصص ، واألكاذيبخيترع احلكايات 
ه ِييود :  

  .ذهب به ، وداه، ويذهب به يوصله
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  :يدهلْ
واملثـل  ،    وتكرارهـا   على الـشيء   ةالتعود واأللف ،  الدهلة  وويئلف ،   يعتاد  
  ).الدهلة ِعسرة:(القائل
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  الفهرس
  

  الصفحة                املوضوع
      ٢              اإلھداء
  ٤              المقدمة

  ١٤-٦            حرف األلف
 ٢٢-٧            حرف الباء
 ٢٨- ٢٣            حرف التاء
 ٢٩            حرف الثاء
 ٣٢- ٣٠            حرف الجیم
 ٤٢- ٣٣            حرف الحاء
 ٤٩- ٤٣            حرف الخاء
 ٥٤- ٥٠            حرف الدال
 ٥٦- ٥٥            حرف الذال
 ٦١- ٥٧            حرف الراء
 ٦٤- ٦٢            حرف الزاء
 ٧٢- ٦٥            حرف السین
 ٧٧- ٧٣            حرف الشین

 ٨٤- ٧٨            لصادحرف ا
 ٨٧- ٨٥            حرف الطاء
 ٨٨            حرف الظاء
  ٩٦- ٨٩            حرف العین
 ٩٨- ٩٧            حرف الغین
 ١٠١- ٩٩            حرف الفاء
 ١٠٨-١٠٢            حرف القاف
 ١١٥-١٠٩            حرف الكاف
 ١٣٦-١١٦            حرف الالم
 ١٤٠-١٣٧            حرف النون
  ١٤٤-١٤١            حرف الواو
 ١٤٦-١٤٥            حرف الھاء

 ١٥٢-١٤٧            یاءحرف ال
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